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 المقد مة
 ،وتهي ئه ليحيا حياة كريمة ،طالبخصي ة العتبر موضوع الدين والتربية اإلسالمي ة من المواضيع األساسي ة التي تنم ي شيُ 

ن ة م  م  وهذه س   ،ذلك ألن  العملي ة التربوي ة متجد دة ومتغي رةعاون والتأقلم مع مجريات العصر؛ تعتمد على التسامح والت
 لعصر، وتتفه م روح اوتسمو باإلنسان إلى الكمال الواقعي   ،مات التربية اإلسالمي ة التي تخاطب العقل اإلنساني  س  

 واالنفتاح على اآلخر، واحترام الفكر اإلنساني  المستنير.
ولكن  هذا ال يمنع عرضها وتقديمها  ،رثابتة ومعروفة ال تتغي   ،وأسسها الديني ة ،ة التعليمي ة )النصوص(المضامين الديني  

وقد  ،الزمن ن  ن عقد ين م  م   وبما أن  المنهج القديم قد مضى عليه أكثر .بصورة تتناسب وروح العصر وتساير المتغي رات
رات وبسبب المتغي   التي كانت تناسب المرحلة السابقة،بعة ة المت  اعتمد على نقل وعرض النصوص بالطرق التقليدي  

بوانفتاح  ،ات ووسائل التعليم المختلفةالسريعة في عالم الحوسبة والتقني   كشبكات  ) على تقنيات التواصل الحديثة الطال 
 الحري  أن يتم  إعداد منهج جديد. ن  فقد أصبح م   المختلفة(، ماعي  التواصل االجت

بصورة تناسب روح العصر وتساير  ،التعليمي ة على تقديم المضامين والمواد   ،عداد المنهج الجديدإعلى  ونحرص القائم
 ،رها االصلي ة الموث قةساسي ة والنصوص الديني ة من مصادمع المحافظة على المبادئ األ ،وضوعلمصلحة الم ،راتالمتغي  

وتحديث وعصرنة طرق التدريس  ،أوسع للتحليل وتطوير التفكير والتنويع في األساليب م مجااًل مع إعطاء الطالب والمعل  
 . ر التكنلوجي  متها مع روح العصر والتطو  ءومال ،والتقويم

 ن هنا جاء المنهج الجديد ليأخذ بالحسبان األمور التالية:وم  

 ن خالل المنهج والمواد  م   ،ما يدعو إلى مواكبة هذا التطو ر ؛نولوجي  في نواحي الحياة المتعد دةالتطو ر التك
 التعليمي ة.

 بلدى  التفكير العليا اتاستراتيجي  وير التركيز على تط  .الطال 

 كالمراجع واإلنترنيت وغيرها. ،استعمال مصادر المعلومات المختلفة 

 عطاء مساحة ،المرونة في المنهج  في العمل والعطاء. فاعاًل ويكون شريًكا  ،ظهر إبداعه وتفكيرهليُ  ،للمعل م وا 

 ( في منهج واحد -اإلعدادي   -جميع مراحل التعليم )االبتدائي  جمع المناهج ل المضامين يتم  فيه تقديم  ،الثانوي 
ضافة معلومات  ،صف  ن صف  إلى م   ،طالبمع ات ساع دائرة المعرفة لدى ال ،تراكمي   –التعليمي ة بشكل لولبي   وا 

 جديدة إلى المعلومات السابقة. 

  زًما، ل  في الدين والتربية اإلسالمي ة أصبح أمًرا مُ  -على األقل   -المرحلة الثانوي ة لوحدة بجروت واحدة بطال  تقد م
 بدونه على شهادة البجروت. طالبال يحصل ال
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ر الفكري  للمنهجالفصل األو    ل: التصو 
 

هو خاتم  اإلسالمو  .سالمدعا الناس للدخول في دين اإلحيث  ،سالم محمد ت السماوي ة بنبي  اإلهلل الرساالختم ا
خالص العبادة له ا  و  ،اليهودي ة والمسيحي ة واإلسالمي ة(. ويقوم على توحيد اهلل سبحانه وتعالى )ة الثالثالديانات السماوي  

ويدعو  ،ةوهو دين الفطرة والواقعي  واليوم اآلخر والقضاء والقدر.  ويرتكز على اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وحده.
ورأى بتشريع  نسان،يث راعى جانب الجسد والروح في اإلح ،واالنقياد والخضوع هلل تعالى ،ةلى االعتدال والوسطي  إ
 مين سعادتهم.أحكامه حاجة الناس وتأ

جميع بقاع  لىإانتشر  ثم   ،ةفي الجزيرة العربي   ،مةة المكر  ك  م( في م 611)سالم في القرن السابع الميالديبدأت رسالة اإل
نحاء أمعظمهم من غير العرب، وينتشرون في جميع  المليار، قرابة مليار ونصف -اليوم -يبلغ عدد المسلمينالعالم. 
مليون الالد قرابة قون تعاليمه وشعائره. عدد المسلمين في البويطب   ،ا للحياةخذون م ن دين اإلسالم منهجً ويت   ،العالم

 .تسودها األلفة والمود ةة األخرى بتفاهم وحسن جوار وعالقات هل الديانات السماوي  أيعيشون مع المليون، ونصف 
ة نَّ الكريم والسُّ  قرآنال ن  م   نتعل م مبادئ الدين اإلسالمي. و : الشهادتان، الصالة، الصوم، الزكاة، الحج  خمسة سالماإل أركان

 ة وأقوال الصحابة والعلماء.النبوي ة الشريف

د ل على سي دنا محم  ز  ن  ل للتشريع اإلسالمي  ودستور المسلمين. وهو كالم اهلل تعالى المُ هو المصدر األو   الكريم: قرآنال
 ويشتمل على أسس العقائد واألخالق وأحكام العبادات والمعامالت بين الناس.  ،معجز بلفظ عربي   ،

. وهي عبارة عن كل   فة:ة الشرية النبوي  ن  الس    ،د ما صدر عن الرسول محم   هي المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي 
حتذى به في ذي يُ ل األعلى ال  القدوة والمث ،د ن قول أو فعل أو تقرير أو صفة. حيث يعتبر المسلمون الرسول محم  م  

 شيء. كل  
  ، حيث يسير المسلمون على نهجها.الكريم قرآنما جاء في الحة ل  رة وشار  لة ومفس  ة الشريفة مفص  ة النبوي  نَّ وجاءت السُّ 

 والمجتمع؛ة المعروفة لصالح الفرد نساني  م اإلي  والق   ،واألخالق الفاضلة ،يقوم النظام اإلسالمي  على المعامالت السليمة
والوفاء والتسامح، العفو واحترام خالق والقيم التربوي ة، مثل: الصدق ومبادئ األ ،يمانركان اإلأو  ،بأصول العقائد اهتم  قد و 

 يثار.ع والعطاء واإلحسان واإلوالتقوى، والتطو   ر  التراحم والتعاون على الب  اآلخر، 
واجتناب  ،والقيام بالشعائر والعبادات ،في عبادته وطاعته ،اهلل الجماعة معحياة و  ،سالم حياة الفرد المسلمينظ م اإل
  .الكريم قرآنذكار وقراءة الاأل ،الحج  ، الزكاة، الصوم، الصالة مثل: ،وااللتزام بأوامره ،نواهيه

حوال األ، ةالمعامالت المالي   ، مثل:مانة والخلق الحسنبالمعاملة الحسنة واأل ،ع ما ينظ م المعامالت بين الناسوكذلك شر  
 نظام األسرة والتربية الصالحة للفرد والمجتمع.، الشخصي ة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 -ةلزامي  وحدة إ )ى الثاني عشروحت   ،الثاني االبتدائي   الصف   ن  م   م الطالب المسلم موضوع الدين االسالمي  ابتداءً يتعل  
ن أن م   كان ال بد   -فراطفريط واإلا عن التبعيدً  -ة(. ولكي يعرف دينه بصورة واضحة وصحيحة وسليمةالمرحلة الثانوي  

ليكون  ،سالمي ة من مصادرها الصحيحةته وثقافته اإللصقل شخصي   ،ينهل هذه المعلومات بأسلوب علمي  وتربوي  صادق
ن هذا خر. وم  مع مراعاة روح العصر واالنفتاح واحترام وتقدير اآل ،مجتمعه القريب والبعيدمع ا مع نفسه و ومنسجمً  فع ااًل 
:الدين اإلاختيار المضامين لفروع  تم   ،قالمنطل  سالمي 

 يمان وفروعه.وفيها بيان أركان اإل سالمي ة:العقيدة اإل

م ي  السور واآليات المناسبة لمواضيع الق   ن  ونصوص م   ،قرآناختيار مواضيع في علوم ال وفيه الكريم وعلومه: قرآنال
 والتربية.     

ن ودراسة نصوص م   ،النبوي ة ةنَّ السُّ  الطالب على نشأة علوم (العط  يط لع) يتم  إوفيه  وعلومها: الشريفة النبوي ة ةن  الس  
 خالق.ق باألحكام واألة مختارة تتعل  حاديث نبوي  أ

رشد تي تُ وبعض المعامالت ال   ،والعبادات حكام الطهارة والصالة والزكاة والحج  أمعرفة ويرمي إلى  :سالمي  الِفقه اإل
 .حيحام دينه على الوجه الصحكأالمسلم لتطبيق 

سالمي ة ، والدعوة اإلى الوفاةحت  الميالد  ن  م   ،د سرد وتحليل أحداث حياة الرسول محم   فيهاو  :والتراجم السيرة النبوي ة
 مرحلة. ن كل  ر المستفادة م  ب  والدروس والع  

ح عند يصب ،وهكذا .سالمء بها اإلتي جااب الفاضلة ال  خالق واآلدوهو موضوع التزكية واأل تزكية النفس والتهذيب:
لسعادة الناس في الدنيا  ،عليها سالم التي حث  فق تعاليم اإلو   ،خرينواضحة لطرق التعامل مع اآلالطالب صورة 

 خرة.واآل
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 الفرضي ات األساسي ة

  شاماًل لجميع مناحي الحياة،  وجعله نظاًما كاماًل  ،لى به الشرائعذي ختم اهلل تعااإللهي  ال  اإلسالم هو النظام
 القة الفرد مع نفسه ومع خالقه ونبي ه ومجتمعه.القة البشر؛ ع  وارتضاه لتنظيم ع  

   واإليجابي ة.وتتمي ز بالشمولي ة والواقعي ة والوسطي ة  ،ن خصائص التربية اإلسالمي ة أن ها رب اني ة المصدرم 

  ُّة.نَّ تهتم  التربية اإلسالمي ة بتزكية النفس وفًقا للكتاب والس 

 يدعو للتعايش بين البشر على اختالف ألوانهم، أجناسهم، أعراقهم وعقائدهم  لدين اإلسالمي  دين تسامح ومحب ة؛ا
 .في ظل  األخو ة والكرامة اإلنساني ة، وينبذ جميع مظاهر العنف والتطر ف ،الديني ة

   نهما ينبثق النظام األخالقي  المتكامل.لإلسالم جانبان أساسي ان هما العقيدة والشريعة، وم 

   ءم قدوة في تربية النشه  ر  ي  ن س  لذا يت خذ م   لق اهلل؛ل واألنبياء أفضل خ  سُ ر اإلسالم الرُّ ب  عت  ي. 

 للعقيدة والشريعة اإلسالمي ة، وهو  هو المصدر األساسي  و ، ل على نبي ه محم د نز  الكريم كالم اهلل المُ  قرآنال
 مناسب لكل  مكان وزمان.

  ُّالصحيحة  ةنَّ السُّ وتعتبر  -الكريم قرآنبعد ال -اني للعقيدة والشريعة في اإلسالمالنبوي ة هي المصدر الث ةنَّ الس
حة ل    الكريم. قرآنما جاء في المفس رة وموض 

   اإلجماع والقياس. رى، أهم هاة في اإلسالم مصادر أخالستنباط األحكام الشرعي 

   المذهب  السُّنَّة والجماعة:المذاهب الفقهي ة المشهورة والمعتم دة لدى أهل  ن  م ، ، المذهب المالكي  المذهب الحنفي 
 الشافعي  المذهب الحنبلي  وغيرها. تطو رت هذه المذاهب نتيجة االجتهاد، وال يزال باب االجتهاد مفتوًحا...
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  علياالمنهج ال أهداف
وبكتبه وبرسله وباليوم اآلخر،  يهدف المنهج التعليمي  للدين والتربية اإلسالمي ة إلى تنشئة إنسان يؤمن باهلل وبمالئكته

م اإلنساني ة ي  إنسان صالح؛ يت خذ اإلسالم نهج حياة، قادر على التواصل مع اآلخرين بعقالني ة وانفتاح، يسهم في ترسيخ الق  
ن ضوابط وقوانين ونظم، قادر على تجن ب الكوني ة ومع القيم والحقائق الشرعي ة وما يحكمها م  المنسجمة مع الحقائق 

 التوت رات والضغوطات النفسي ة. ن  األفكار السي ئة والتخل ص م  

 أهداف المنهج العام ة نها نشتق  ومِ 

   ؛نبيًّا ورسواًل  بًّا، وباإلسالم ديًنا، وبمحم د تعزيز اإليمان باهلل تعالى ر 

 ؛إخالص العبودي ة هلل تعالى 

 ؛النبوي ة، كمصدرين أساسي ين للشريعة اإلسالمي ة ةنَّ السُّ الكريم و  قرآنتوثيق الصلة بال 

 ؛فهم التصو ر اإلسالمي  الكامل للكون واإلنسان والحياة   

   ة والكرامة ل  األخو  العيش في مجتمع متراحم، يعيش أفراده على اختالف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم في ظ
 ؛اإلنساني ة

 ؛فهم مقاصد الشريعة اإلسالمي ة، في ضوء المصادر األساسي ة لإلسالم 

   ؛ن مصادرها األصلي ةتحصيل المعارف والعلوم الشرعي ة م 

 ،؛ دينيًّا  ؛تاريخيًّا وحضاريًّا تنمية الشعور باالنتماء اإلسالمي 

  بالقيم اإلنساني ة، كالصدق، اإلخالص، النظافة، تنشئة شخصي ة إسالمي ة صالحة تتحل ى بمكارم األخالق و
تقانه، احترام الوقت وغير ذلك  ؛التسامح، حب  العمل وا 

 ؛الكريم والنصوص الديني ة قرآنتنمية ملكة اللغة العربي ة عن طريق تعل م ال 

 ؛معرفة أن  الدين ال يتعارض مع الحقائق العلمي ة 

 لضار ة وغير المستحب ة.االبتعاد عن الخرافات والتقاليد والعادات ا 
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 ن فروع الدين اإلسالمي  كل  فرع مِ لة ص  اخاألهداف ال

 

 سالمي ةاإل العقيدة . أ

 التعر ف على أسس وأركان العقيدة اإلسالمي ة: أركان اإليمان. 
 إدراك مبادئ العقيدة اإلسالمي ة واالعتقاد بها. 
 وتجن ب الخرافات والشعوذة ،والنقلي ةعن طريق األدل ة والبراهين العقلي ة  ،معرفة العقيدة الصحيحة. 
  ات الحميدة.السلوكي  ربط العقيدة اإلسالمي ة باألخالق و 

 وعلومه الكريم قرآنال . ب

 الكريم وعلومه قرآناكتساب المفاهيم والحقائق والمبادئ األساسي ة المتعل قة بال. 
 ًرا وحفًظا وسلوًكاتالوًة وتفسي ،الكريم واستشعار مكانته، والتواصل معه قرآنإدراك عظمة ال. 
 بالكريم في نفوس  قرآنغرس محب ة ال  .الطال 
   القرآن الكريم. ن  حفظ ما تيس ر م 
  بربط  .بأخالق القرآن الكريم الطال 

 وعلومها النبوي ة الشريفةالس ن ة  . ت

  النبوي ة والحديث الشريفبالسُّنَّة التعريف. 
 ال لهااالط الع على بعض األحاديث النبوي ة، فهمها واالمتث. 
   قه واألخالقإدراك أهم ي ة األحاديث النبوي ة في العقيدة والف. 
   األحاديث النبوي ة الشريفة وروايتها ن  حفظ ما تيس ر م. 

 قه اإلسالمي  الفِ  . ث

 قه اإلسالمي  العملي ةبأهم  أحكام الف   طالبتعريف ال. 
   ن عبادات وسلوكي اتفهم وممارسة شعائر اإلسالم م. 
  التزاًما واعًيا مع ربطها بمقاصدها ،الشريعة اإلسالمي ةااللتزام بأحكام. 
   ن خالل العبادات.تهذيب النفس اإلنساني ة م 
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 السيرة النبوي ة والتراجم . ج

   التعريف بقدر النبي. 
  وآله وصحبه محب ة النبي  محم د. 
   المباركة منذ والدته حت ى وفاته  معرفة سيرة النبي. 
 وسيرة السلف الصالح، ودورهم في تثبيت ونشر الدعوة  ،وبعض الصحابة ،ينمعرفة تراجم الخلفاء الراشد

 .اإلسالمي ة
 االقتداء بأخالق الرسول . 

 تهذيبالتزكية النفس و  . ح

   تي تدعو إلى التسامح والمحب ة والتعايش بين البشر، ونبذ مظاهر العنف االلتزام باألخالق اإلسالمي ة ال
 .والتطر ف

  العبادات والسلوكي ات ن  وأهم  وسائلها م   ،ية النفسأهم ي ة تزكالتعر ف إلى. 
   عضًوا نافًعا في المجتمع. المسلم تي تجعلتنمية الصفات اإليجابي ة ال 
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 ن مراحل التعليممرحلة مِ  ل  كل ةالخاص   هدافاأل

 ةالمرحلة االبتدائي  

 تعليم العقيدة اإلسالمي ة . أ

 معرفة بوجود الخالق.ال 
  غيره. لهإ البأن  اهلل واحد اإليمان 
 .معرفة أسماء اهلل الحسنى 
 معرفة صفات اهلل. 
 معرفة أركان اإليمان. 
   احترام الغير والتسامح، األمانة، مثل، الصدق، م األساسي ةي  معرفة الق. 

  وعلومه الكريم قرآنتعليم ال . ب

 الكريم وكيفي ة نزوله قرآنصدر المعرفة م. 
  قرآنآداب قراءة المعرفة. 
   ي ة الكريمة.قرآنلبعض اآليات والسور ال ااًل االستماع استماًعا فع 
 القصيرة وتالوتهاي ة قرآنحفظ السور ال. 
   ي ة القصيرة.قرآنالسور ال ن  تفسير وفهم عدد م 
 جزءالسورة، الية، اآلاألساسي ة:  قرآنمعرفة بعض مصطلحات علوم ال. 
  بربط  .لكالم وآداب الطريقآداب االستماع وا، مثل، االحترام، ي ةقرآنم ي  بأخالق وق   الطال 

 ة النبوي ة الشريفة وعلومهان  تعليم الس   . ت

   يفة هي المصدر الثاني للتشريع اإلالنبوي ة الشر  ةنَّ السُّ معرفة أن.  سالمي 
  األساسي ة علوم الحديث لم منع  التدوين ك  معرفة.  
   اتة بالسلوكي  الخاص   األحاديث النبوي ة الشريفة ن  قراءة وفهم عدد م. 
 اتة بالسلوكي  الخاص   ظ بعض األحاديث النبوي ة الشريفةفهم وحف.  
 لتوجيهات األحاديث النبوي ة الشريفة االمتثال. 
   احترام الغير والتسامح، األمانة، مثل، الصدق، ن خالل النصوصم واألخالق م  ي  ترسيخ الق. 
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 قه اإلسالمي  تعليم الفِ  . ث

  فريضة ." قبل أداء كل  نويت أن.. الني ة: " ولقمعرفة. 
  كيفي ة أداء الوضوءمعرفة. 
 تها  .فهم كيفي ة أداء الصالة وشروط صح 
   في شهر رمضانالصوم وأركانه  ي ةمعرفة أهم. 
 مفهوم الزكاة التعر ف على. 
 مفهوم الحج  والعمرة التعر ف على. 
  ُالعبادات سن التصر ف أثناء أداءح.  

 والتراجم تعليم السيرة النبوي ة . ج

  ه، مولده ونشأتهبس، ن  معرفة اسم النبي  محم د. 
 التعر ف على الدعوة اإلسالمي ة منذ بدايتها. 
 النبي  محم د ات سلوكي  االقتداء ب. 
 .معرفة قصص الخلفاء الراشدين 

  والتهذيب تعليم تزكية النفس . ح

 والتهذيب تزكية النفس معرفة معنى. 
 حفظ بعض األدعية واألذكار. 
 م الغيرمعرفة معنى العمل الجماعي  والعطاء واحترا. 
 ة والتعايش بين البشرتي تدعو إلى التسامح والمحب  مي ة ال  سالااللتزام باألخالق اإل . 
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 عدادي ةرحلة اإلالم

 تعليم العقيدة اإلسالمي ة . أ

 توحيد اهلل: توحيد الربوبي ة، األلوهي ة. 
 والصفات. اهلل الحسنى أسماء 
 القة بينهما.، ومعرفة العالمقارنة بين أركان اإليمان وأركان اإلسالم 
 .تعزيز العقيدة اإلسالمي ة 
 حسن الجوار واألمانة، تقب ل اآلخر، مثل، التسامح، ربط السلوك واألخالق بالعقيدة السليمة. 

  وعلومه الكريم قرآنتعليم ال . ب

 الكريم، ومراحل كتابته وتدوينه. قرآنمعرفة مصدر ال 
 وفهم معانيها.ي ة الكريمةقرآنحفظ بعض اآليات والسور ال ، 
   تالوة صحيحة. وتالوتها ،ي ة الكريمةقرآنالسور واآليات ال ن  فهم عدد م 
 عرفة بعض أحكام التجويد وتطبيقها.م 
 مدني ةالسو ر المكي ة، السو ر الحزب، ال: األساسي ة قرآنمعرفة بعض مصطلحات علوم ال. 
 ة بال  .قرآنمعرفة بعض األحكام واآلداب الشرعي ة الخاص 
  بربط  .سن االستماع والحديثوحُ  ،ة الغيرمثل، احترام حري   ،ي ةقرآنم ي  ق  بأخالق و  الطال 

 النبوي ة الشريفة وعلومها ةن  الس  تعليم  . ت

  ُّن قول وفعل وتقرير وصفة.م   ما ورد عن الرسول  النبوي ة الشريفة هي كل   ةنَّ الس 
  وم الحديث األساسي ةعلن الرواية كعلم م  معرفة.  
   سن الجوارة باألخالق وحُ الخاص   ديث النبوي ة الشريفةاألحا ن  قراءة وفهم عدد م. 
 سن الجوار.ة باألخالق وحُ الخاص   فهم وحفظ بعض األحاديث النبوي ة الشريفة  
 الكريم. قرآنالربط بين األحاديث النبوي ة وال 
 الكريم والحديث النبوي  الشريف. قرآنالمقارنة بين ال 
   سن الجوار واألمانةحُ ، تقب ل اآلخر، مثل، التسامح ،ن خالل النصوصم واألخالق م  ي  ترسيخ الق. 
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 قه اإلسالمي  تعليم الفِ  . ث

  فريضة قبل أداء كل  معرفة أهم ي ة الني ة. 
  وشروطهمعرفة أهم ي ة الوضوء. 
  تها، كيفي ة أداء الصالةمعرفة  آدابها ومتطل باتها، وأنواعها...سننها و ، أركانها، شروط صح 
 وأركانه ومبطالته وأعذارهالصوم  التعر ف على مفهوم. 
 ن تعطىم  ل  عر ف على مفهوم الزكاة و  الت. 
  م الحج  والعمرة وكيفي ة أدائهما.التعر ف على مفهو 
   باس والزينة.معرفة بعض أحكام الل 
  .ربط تأثير العبادات بالسلوك واآلداب العام ة 

 والتراجم تعليم السيرة النبوي ة . ج

  وبداية حياته. م د أبناء وبنات النبي  محأسماء معرفة 
 الدعوة اإلسالمي ة وفهم مراحلها معرفة. 
  في السلوك واألخالق. االقتداء بالنبي  محم د 
  وسيرة السلف الصالح. قصص الصحابةمعرفة 

  والتهذيب تعليم تزكية النفس . ح

 .إدراك أهداف تزكية النفس 
 حفظ األدعية واألذكار. 
  طاء واحترام الغير.الجماعي  والعمعرفة معنى المساواة والعمل 
  إلى التسامح ونبذ مظاهر العنف والتطر ف. تي تدعومي ة ال  سالاإلااللتزام باألخالق 
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 المرحلة الثانوي ة

 تعليم العقيدة اإلسالمي ة . أ

   ة، األلوهي ة، األسماء والصفات.توحيد اهلل: توحيد الربوبي 
 أركان اإليمان. ترسيخ 
 تب المقد سة.لديانات السماوي ة، الرسل والكمعرفة ا 
 سالمي ةة اإل، ودورها في بناء الشخصي  تعزيز العقيدة اإلسالمي ة. 
 .ربط السلوك واألخالق بالعقيدة السليمة 

  وعلومه الكريم قرآنتعليم ال . ب

 الكريم ومراحل كتابته وتدوينه. قرآنمعرفة مصدر ال 
 ي ة الكريمة وفهم معانيها.قرآنحفظ بعض اآليات والسور ال 
   ة الكريمة وتالوتها تالوة صحيحة.ي  قرآنر واآليات الالسو   ن  فهم عدد م 
 يقها.معرفة بعض أحكام التجويد وتطب 
 السجدة.األساسي ة:  قرآنحات علوم المعرفة بعض مصطل 
 ة بال  .قرآنمعرفة بعض األحكام واآلداب الشرعي ة الخاص 
  بربط  .مانةر واألالصب، لمالح  ، احترام الغير مثل، ،ي ةقرآنم ي  بأخالق وق   الطال 

  اوعلومه ةالشريف النبوي ة ةن  الس  تعليم  . ت

  ين، الرواية، أنواع الحديث.معرفة علوم الحديث األساسي ة: التدو 
   األحاديث النبوي ة الشريفة. ن  قراءة وفهم عدد م 
 بعض األحاديث النبوي ة الشريفة. فهم وحفظ 
 الكريم. قرآنالربط بين األحاديث النبوي ة وال 
 القدسي  والحديث النبوي  الشريف. الكريم والحديث قرآنين الالمقارنة ب 
   ن خالل النصوص.م واألخالق م  ي  ترسيخ الق 
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 قه اإلسالمي  تعليم الفِ  . ث

 ي ة الني ة وأثرها في العبادات.معرفة أهم 
 ء وكيفي ة أدائه وشروطه ومبطالته.ي ة الوضو معرفة أهم 
 تها، فهم كيفي ة أداء الصالة  ا، آدابها، متطل باتها وأنواعها.سننه، أركانها، شروط صح 
 ارته و/أو قضائه.كف  ، أعذاره، مبطالته، أركانه، التعر ف على مفهوم الصوم 
   تي توجب فيها.واألموال ال   ،ن تعطىالتعر ف على مفهوم الزكاة ولم 
 حرام والميقات الزماني  والمكاني  للحج  اإل. 
   باس والزينة.معرفة أحكام الل 
 بادات بالسلوك واآلداب العام ة. ربط تأثير الع 

 والتراجم تعليم السيرة النبوي ة . ج

  معرفة صفات الرسول. 
 وفهم مراحلها وانتشار اإلسالم.معرفة الدعوة اإلسالمي ة ، 
 النبو ة )عالمات ومبش رات(. التعر ف على إرهاصات 
 معرفة بعض صور محب ة الصحابة للرسول  . 
 سالمي ة.وة اإللسلف الصالح، ودورهم في تثبيت ونشر الدعمعرفة تراجم بعض الصحابة وسيرة ا 

  والتهذيب تعليم تزكية النفس . ح

 وسائل المعي نة على تزكية النفس.معرفة ال 
  تطبيق األدعية واألذكار واآلداب.فهم و 
  ذائل.بمحاسن األخالق وترك المفاسد والر التخل ق 
 ك ما يفسد القلب والعمل. تر ، و معرفة كيفي ة تزكية النفس باإليمان والعمل الصالح 
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 المبادئ األساسّية للمنهج

 نطاق تفاعالته  -بشكل كبير -عبتراتب عمري  يوس   ،لى أخرىن مرحلة تعليمي ة إالطالب م  يمر   (:רצף) راتبي ةالت
 الصف   ن  م   ،ن أن يستعرض جميع فروع الدين اإلسالمي  للمنهج م   كان ال بد   ،ن هناة التعليمي ة. م  مع الماد  

 عدادي ة والثانوي ة.ي جميع المراحل: االبتدائي ة واإلتعليمها ف يتم   ويقترح مواد   الثاني عشر، ى الصف  الثاني وحت  

   ثم  و  ،اًل كساب المضامين بتدر ج أو  إ يتم   (:ספירליות) ولبي ةالل ، ويلتقي بالمفاهيم  الطالب يعود بمستوى أساسي 
 فإن   ،مرحلة تتلوها. وبالتالي كل  التفصيل في  ن  وبمزيد م   ،وأعمق ومستويات أعلى السابقة في سياقات جديدة،

م واكتساب معارف الطالب يبني معلوماته الجديدة، ويوس ع معرفته المكتسبة، ويربطها بسياقات مشتركة للتقد  
 جديدة.

 ا إثارة الب، وأيضً جديدة بالمعرفة القائمة عند الط يربط المنهج مواد   ،ا لهذا المبدأوفقً  (:רלוונטיות) الصلة
 يتم   ،وحسب هذا المبدأ ،ن هنالطالب. م  با وعالقة صلة، من خالل جعلها ذات الجديدة هذه المواد  باالهتمام 

بات المسلمين في مواضيع تتجاوب مع متطل  ، و حاضرنا ومستقبلنامرتبطة ب، تكون بة للطال  اختيار مواضيع هام  
 ،ةن خالل التعامل مع المشاكل الحقيقي  م  و  ،خالل تحفيز طرح األسئلة نة م  ي  زمننا هذا، حيث يمكن أن تنشأ أهم  

 . م الحقيقي  واختيار مجال التعل   ،والتوثيق

 ة بالدين اإلسالمي  ن المنهج للمعل مين المرونة التربوي ة لتعليم المواضيع والفروع الخاص  يمك   (:גמישות) المرونة، 
سات التعليمي ة المؤس   المنهج والمدرسة والمجتمع، ويعطي بات الطالبحسب متطل   ،مرحلة عمري ة في كل  
ب قدرات فقو   ،بشكل مستقل   ،ف في القضايا التربوي ةخاذ القرارات والتصر  ة الت  اإلمكاني    ومستوياتهم الطال 
 .التعليمي ة

 جاالت وصلتها بم ،سالمي  ببعضهاالدين اإل يعرض المنهج ترابط وصلة فروع (:אינטגרטיביות) التكاملي ة
بيقترح على  ،ن هناالمعرفة األخرى، وم   ن وجهات نظر مختلفة، م   ،دراسة ومعالجة مواضيع تعليمي ة الطال 

 ن مجاالت معرفي ة مختلفة.ويدمج مصطلحات ومفاهيم ومضامين م  
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 التقييم – التعل م – التعليم

سلوكه، أو تكييفه ومساعدته على التكامل م نحو الطالب ألجل تغيير ة يقوم بها المعل  عملي   "هو :(ראהוה) التعليم
عمال الفكر وقواه ،ن طريق العقلعته الشامل لشخصي   النمائي   ح.  غالب ه". )ة تعل م مضبوط وموج  في عملي   ،وا 
 يصال المعلومات المختلفة إلى الذهن عن طريق المعل م.عبارة عن إ (. التعليم1970

رشاده. ويعتبر  ،يصدر عن المتعل م نفسه ،تي  ونشاط ذا ،مجهود شخصي  هو  :(למידה) التعل م وقد يكون بمعونة المعل م وا 
. كل  يشمل التعل م لب  العملي ة التربوي ة، و   صور النشاط التربوي 

وتطبيق المبادئ  ،د يكفل انتقال أثر التعل م والتدريبمجهود المعل م لمعونة الطالب على التعل م، والتعليم الجي  هو  التعليم
وأخرى  ،جاهات نفسي ةات   هاوتمتاز عملي ة التعليم بأن   ،تي يكتسبها المتعل م على مجاالت أخرى ومواقف مشابهةال  العام ة 
يحدث نتيجة لظروف الخبرة  ،ة التعل م عبارة عن تغيير شبه دائم في األداءة وفكري ة وعقلي ة. وهذا يعني أن  عملي  اجتماعي  

فات وسلوك ومواقف  ،ى إلى تكي ف وتطو ر أو تغي ر فع الإذا أد   ا إال  عل مً أو الممارسة أو التدريب، وال يعتبر ت في تصر 
 ومهارات وقدرات المتعل م.

د درجة تحقيق بشأن طبيعة التعليم وجودة التعل م. من خالله نحد   ،هو عملي ة جمع منظ م للمعلومات :(הערכה) التقييم
 سة التعليمي ة. خاذ القرارات في المؤس  األهداف التعليمي ة، ونقد م معلومات منهجية الت  

ة تحديد :التقييم البنائي     .ة التعليممن أجل تنفيذها إلتمام عملي   ،االحتياجات التعليمي ة الخاص 
 / العام الدراسي .وى تحصيل الطالب في نهاية الوحدة/ الفصل الدراسي  تقييم شامل لمست يتم   :ي  التقييم التلخيص

ا بالنسبة   ،تقييمال –التعل م –التعليم: ةفهناك عد ة آلي ات تدمج بين المجريات الثالث ،(חלופית הערכהم البديل )للتقييأم 
 وهي:

 .التمثيل وأداء األدوار والممارسة المشروع، البورتفوليو،متحانات من أنواع مختلفة، الختبارات واالا
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 طرق التعليم

ات ة إمكاني  ا لذلك عد  مستخدمً  ،بهفي موقف تعليمي  لمساعدة طال   ،هو مجموعة نشاطات يقوم بها المعل م التعليمن  إ
 للوصول إلى هدفه التربوي  المحد د ولتحقيق أهداف المنهج.  ،ووسائل وطرق وأساليب معي نة

قها في اختيارها وتطبي تي يتم  التقييم ال   –التعل م –بطرق التعليم -كبير إلى حد   -إن  تحقيق أهداف المنهج التعليمي  مشروط
 مرحلة تعليمي ة. كل  

تلقين المعلومات والمعارف والمصطلحات والمضامين الديني ة، اخترنا  تي من خاللها يتم  وال   ،لطريقة التقليدي ةإضافة إلى ا
 جاري تطو رات العصر، منها: ة طرق وأساليب تعليمي ة متنو عة تُ في هذا المنهج عد  

ر هذه الوسائل واألجهزة بين يدي ن المنهج االستفادة من توف  يمك   ،لمعلوماتي  السريعر التكنولوجي  واا للتطو  نظرً  الحوسبة:
من خالل دروس ووحدات  ،الطالب في المدرسة وفي البيت، وتتم  مالءمة تعليم الموضوع للقرن الواحد والعشرين

 في فهم المضامين التعليمي ة. تشمل البحث والتوس ع ذلك القيام بمهام صفي ة وبيتي ة ، وكمحوسبة داخل غرفة الصف  
 بواسطة مهام ذاتي ة بمستويات مختلفة.، ا لمستواهالطالب بواسطة الحاسوب وفقً  تقييم ويتم  

 ،ر القرآن الكريم واألحاديث النبوي ة الشريفةوهي مالئمة لحفظ سو   ،تهدف هذه الطريقة إلى تمرين الذاكرة الحفظ والترديد:
 في حياته اليومي ة.الطالب وأفعال وشعائر يحتاجها  ن أذكارم   ،والنصوص الديني ة

وعدم الخطأ أو  ،تقان، بطالقة وا  عن ظهر قلب ،وتالوة هذه النصوصن خالل تسميع الحفظ والترديد م   تقييم يتم  
 التجويد. و  يفي الترديد عند القراءة، الترتيل، التغن  الدق ة مع مراعاة  ،النسيان

البحث في المكتبة  عن طريقا وتحليل الحقائق، إم   ي  تقص  و  ل ي  ب تو ويتطل   ،ى للطالبهو عبارة عن بحث يعط المشروع:
م ا ،أو اإلنترنت ذي يأتي من هذا المشروع هو عادة في شكل أطروحة، يحتوي ال   ي  ة. التقرير الخط  جمع بيانات تجريبي   وا 

ئج واالستنتاجات. ومن خالله يكتسب الطالب نة عن بداية المشروع، وأساليب التحقيق والتحليل والنتاعلى أقسام معي  
 .باإلضافة إلى مهارة العمل الجماعي   ،ةي  المعلومات والحقائق والمهارات والخبرات الفن  

مثل، مدى  ،نتاجي ةال معايير إ ،تلك المعايير تربوي ة بالدرجة األولىأن تكون  ومن المهم   ،ة معاييرعد   لتقييم المشروع
سهامه في تكامل وا   ،ولدراسات وأبحاث تكميلي ة ،والتعاوني   ثارته للعمل الجماعي  ومدى إ ،طالبالهتمامات ال متهءمال

 المتكامل للطالب. بات النمو  خبرات ومتطل  

 ،المختلفة والمهام   ،واإلبداعات ،وأوراق العمل ،يشمل مجموعة من الوظائف هو ملف   :)حقيبة التحصيل( البورتفوليو
. تهدف الحقيبة  ،قة للعملي ة التعليمي ةة وموث  كمهارة تراكمي ة مرافق ،بها الطالبتي يقوم صات ال  والملخ   خالل العام الدراسي 

 ودعم األفكار. -على أشكالها -ودعم مراحل عملي ة التعل م ،إلى دمج واشراك الطالب في عملي ة تقييمي ة
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ويمكن أن يقوم الطالب بعملي ة تقييم  ى النهاية.البداية حت   من، مراحلها يرافق العملي ة التعليمي ة التربوي ة في كل  التقييم 
 .ة والنقد الذاتي  ي االستقاللي  وينم   ،ويقو ي العالقة والثقة بين المعل م والمتعل م ،ز ثقته بنفسها يعز  مم   ،ذاتي ة

لجواب، بشرط وحدة عن طريق السؤال وا -أو أكثر -معنى الحوار أن يتناول الحديث طرفان ة:الحوار والمسرح والقص  
ا يجعل للحوار نتائج ذي يتتب ع الموضوع بشغف واهتمام، مم  وللحوار أثر بالغ في نفس المتعل م ال   الموضوع أو الهدف.

 سلوكي ة تربوي ة.
 ثارةباإلها تمتاز ألن   ؛ن ألوان األداء اللغوي  قها لون آخر م  ال يحق   ،في التربية االسالمي ة وظيفة تربوي ة والمثل ةللقص  

 يحاء واالقتداء والتماثل. والتفاعل عن طريق اإل ،ناع الفكري  ة القرآني ة باإلق. تمتاز القص  النفسي ة والتربوي ة بعيدة المدى
بمن خالل متابعة  يتم   التقييم  ،ة الحوار والمناقشة، وتمثيل القصص القرآني ة والديني ة ومسرحتهاالي  بفع   عند قيامهم الطال 

 ر واإلبداع عند القيام باألدوار المختلفة.وتبادل األدوا

ي ة سة والتاريخألماكن المقد  ة ديني ة، زيارات احياء المناسبات الديني ة بميقاتها، مسابقات معلوماتي  إ :ومحاضرات نشاطات
ات وأعمال الي  تربوي ة، القيام بزيارات وفع  ات ديني ة سالمي ة، استقبال محاضرين وشخصي  المرتبطة بموضوع التربي ة اإل

 سات اجتماعي ة تربوي ة.تطوعي ة في مؤس  
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 عةالمتوق   والتحصيالت التعليمي ة المضامين: الثاني   الفصل

 ةسالمي  اإل العقيدة ل مَتعَ 

سالم أركان اإل ساس لكل  هي األو  متثال ألمره واجتناب نهيه.واال اهلل"، أن ال إله إال   "اإليمان بتوحيد اهلل بقول: العقيدة
ل م  أ نَُّه ال  إ ل}: قال تعالى اإلسالمي  وتطبيق أحكامه. في تعليم الدين ضروري   وفهم العقيدة .ئهومباد ت غ ف ر   ه  ف ٱع  إ الَّ ٱللَُّه و ٱس 

ن ات   م  ن ين  و ٱل ُمؤ  م  ل ل ُمؤ  ث و اُكم   ل ذ نب ك  و  م  ل ُم ُمت ق لَّب ُكم  و  معاًذا  -مى اهلل عليه وسل  صل   -نبي  ع ث ال[. وعندما ب  19: محم د] {و ٱللَُّه ي ع 
ل ما تدعوهم إليه أن ُيوح   "إلى أهل اليمن، قال له:  ب رهم أن  فلي كن أوَّ فوا ذلك، فأخ  اهلل فر ض عليهم  دوا اهلل تعالى، فإذا عر 

ح  عقيدة وعمل هألن   ،اإلسالم ة كبيرة في ديني  فللعقيدة أهم   ".خمس صلوات  عقيدة.بال  وال ينفع عمل ، فال ي ص 
يمان باهلل وصفاته والرسل عليهم السالم اإلمات العقيدة الصحيحة وعن مقو   كل  عن  طالبم الفي هذا الباب يتعل  

 خر والقضاء والقدر.والمالئكة والكتب واليوم اآل

 :ةالعقيدة اإلسالمي  م تعل  ة أهمي   ومن هنا تأتي

بعيًدا عن التحريف والتعطيل  ،ا في التصوُّر والفهمة منطلقً نَّ الكتاب والسُّ  تتخذ هاالعقيدة واضحة؛ حيث إن   .1
ى اهلل صل   -هة نبي  الخوض في ذات اهلل، ورد  نصوص كتاب اهلل وسن   ي المتمس ك بها من هلكةوالتشبيه، وتنج  

 ، وال تكل ف العقل التفكير فيماتهومن ث مَّ تكسب صاحبها الرضا واالطمئنان لقدر اهلل، وتقدير عظم -معليه وسل  
 ات.ال طاقة له به من الغيبي  

نزل وأ ،إرسال الرسل لذلك تم   ل ما ُيطال ب به الناس؛كدها؛ وهي أو  وأأة هي أعظم الواجبات العقيدة اإلسالمي   ن  إ .2
  ع الشرائع.اهلل تعالى الكتب وشر  

ك ر   ... }العقيدة تحق ق األمن واالستقرار، والسعادة والسرور؛ كما قال تعالى:  .3 ئ نُّ ٱل ُقُلوبُ أ ال  ب ذ     {...ٱللَّه  ت ط م 
ل و  أ نَّ أ ه ل  ٱل ُقر ى   } ق العافية والرخاء، قال تعالى:تي تحق  ة هي ال  العقيدة اإلسالمي   [. كما أن  28]الرعد: ُنوا   و  ء ام 

ٍت م ن  ٱلسَّ  ك   ل ي ه م  ب ر  ن ا ع    [.96األعراف:  سورة ] {و ٱأل ر ض  ... م آء  و ٱتَّق وا  ل ف ت ح 
ه الخالق ال شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. قال ة والعبادة هلل تعالى وحده؛ ألن  إخالص الني   .4

ُرۤوا  إ الَّ  }تعالى:  آ ُأم  م  ين  ل ُه ٱلد ين  ُحن ف آء   و  ل ص   [.5نة: ]البي   {...ل ي ع ُبُدوا  ٱللَّه  ُمخ 
عنها األعمال الصالحة، ويحصل منها: امتثال األوامر، وترك الزواجر،  العقيدة الراسخة في القلب تنبعث ن  إ .5

 .خالق الفاضلةالعمل الصالح، والعلم النافع واألوالتصديق باألخبار، و 
مؤمن بخالقه، هذه العقيدة تصل ال الراحة النفسي ة والفكري ة، فال قلق في النفس وال اضطراب في الفكر؛ ألن   .6

  قلبه بقدره وقضائه، وينشرح صدره لإلسالم. ًعا؛ فيطمئن  ًرا وحاكًما مشر  فيرضى به ربًّا مدب  
 الرذائل. ن  ة الصحيحة، وتعصمه وتحفظه م  نَّ ها تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسُّ ن  إ .7
  دة.العقي ن  الناشئ عن خلو القلب م   ط الفوضوي  التخب   ن  تحرير العقل والفكر م   .8
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  وعلومه الكريم قرآنتعل م ال
 والعلوم للتشريع لو  األ المصدر وهو ،لإلسالم الخالدة المعجزة وهو ، دمحم   دناسي   على المنزل تعالى اهلل كالم هو

 ساسأو  ،خالقهمأو  ومعامالتهم ،وعقائدهم للمسلمين ةوالدنيوي   ةالديني   حكاماأل جميع فيه ذيال   الدستور وهو ،ةاإلسالمي  
 سورة 86 منها ،عاًما 23 مدى على نزلت سورة 114 على الكريم قرآنال ويشتمل ،هذا .خرةواآل الدنيا في عادتهمس

 .الهجرة بعد مدني ة نزلت سورة 28و ،مكي ة
 اهلل إلى اتالقرب وأجل   ،العلوم وأفضل األعمال أحسن نم   للناس، وشرحه وتوضيحه مه،يبتعل والقيام الكريم قرآنال متعل   إن  

 األساسهو و  .مأجورون مثابون قرآنبتعليم ال والمشتغلون ،واآلخرة الدنيا في الخير مهومتعل   مهمعل   ينال حيث تعالى؛
 منهجه، على ىوتترب   طريقه، على وتسير ة،األم   تستضيء وبنوره واألحكام، الشرائع تعرف وبه الدين، عليه يقوم ذيال  

 قرآنال تعلَّم نم   خيركم: )موسل   عليه اهلل ىصل   اهلل رسول قال: قال هأن   -نهع اهلل رضي -انعف   بن عثمان عن ُروي فقد
  البخاري. رواه ،(وعلَّمه

 فالمعرفة الحياة، هذه في وواجباتهم حقوقهم ومعرفة ،وأحكامه قرآنال هداية نشر على يعملوالمتعل م  مالمعل   ن  أ شك   وال
 -عائشة قالت. األخالق دستور هو الكريم قرآنفال. واالخالق التربيةو  بالمجتمع النهوض إلى وداعية العمل، طريق هي

 ".قرآنال خلقه كان: " موسل   عليه اهلل ىصل   النبي   عن -عنها اهلل رضي
 نم   فيتعر   تيال   ةي  قرآنال واآليات رو  الس   اختيار تم   فقد وعلومه، الكريم قرآنبال كبير اهتمام الجديد التعليمي   المنهاج وفي
 ه،سلوكي   وتوجيهات حكامأ نم   بها قيتعل   ما هم  وأ ،وعلومه وتفسيره الكريم قرآنال معاني نم   نماذج على طالبال هاخالل

 .وقدراتهم بمرحلة عمري ة للطال   كل   مع يتناسب بما والتجويد، التالوة تقانوا   ةغوي  الل   الثروة وتنمية
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 ة وعلومهاالشريف ةالنبوي   س ن ةال َتَعل م
 ي طَّلع وبه تعالى، اهلل كالم نم   المراد ُيعرف ف ب ه ،قدًرا اهلل عند وأعظمها وأشرفها العلوم أجل   نم   الشريف الحديث علم
 أو قول نم    النَّب ي   عن أثر ما يخبر هأن   ،وفضاًل  شرًفا للحديث الراوي وحسب وشمائله،  هنبي   أحوال على العبد
 صفة. أو تقرير أو فعل
 فينبغي القربات، وأجل   الطاعات أعظم نم   بالحديث االشتغال وأن   الدين، في مكانته وعلو   الحديث، علم رفش بذلك فعلم
  .اوتعليمً  امً وتعل   ،وفهًما احفظً   اهلل رسول بحديث يعتني أن المسلم على

بلع ط  الباب ي وفي هذا ة ي ة الحديث وكيفي  أهم   فون علىويتعر   ،في علم الحديث ،المصطلحات والمعاني على أهم   الطال 
في  ث عن توجيهات الرسول تي تتحد  ن جوامع الكلم ال  بعض األحاديث م   ونويناقش ونلويحل   ،روايته وتدوينه وكتبه

 ة المجاالت. كاف  

 :ةالشريف ةالنبوي   س ن ةال مل  َتع ةأهمي   ن هنا تأتيومِ 
فهناك حاجة وضرورة  ،لمصدر الثاني للتشريع اإلسالمي  ة النبوي ة هما انَّ ن  الحديث النبوي  الشريف والسُّ بما أ .1

 لمعرفة أحكام الدين بصورة واضحة ومتكاملة. ،لتعل مه
تي قام بها الرسول وتفصيل األحكام العملي ة ال   ،الكريم قرآنة النبوي ة لتفسير النَّ يأتي الحديث النبوي  الشريف والسُّ  .2

. ،وعل مها للصحابة  بشكل عملي  وتطبيقي 
 ن  وعناية علماء المسلمين وغيرهم م   ،ة النبوي ةنَّ ة علوم الحديث النبوي  الشريف والسُّ ي  لع الطالب على أهم  ط  أن ي .3

 الباحثين بها وبتدوينها وبشرحها.
 كثرةو  ،كسب المتعل م معرفة أعمق لشخص النبي  يُ  وحفظها وتذويتها ة النبوي ةنَّ الشريف والسُّ  النبوي   الحديث متعل   .4

م ال ئ ك ـت هُ  }: تعالى لقوله ،واالقتداء به وبمزاياه الحميدة يهعل الصالة ين   إ نَّ ٱللَّه  و  أ يُّه ا ٱلَّذ  ل ى ٱلنَّب ي  ي  لُّون  ع  ُيص 
ل ي ه   لُّوا  ع  ُنوا  ص  ل يماً  آم  ل ُموا  ت س  س    [.56األحزاب:  ] { و 

العقيدة والفقه واألخالق ن خالل أحاديثه يتعل م الطالب م  الحسنة والمعل م، ف و القدوةه بما أن  الرسول  .5
حاديث ويحفظ بعض األ ،ةيماني  ة واإلاليومي   تها ويمارسها في حياتهويذو  ة رشادات النبوي  بة واإلوالتوجيهات الطي  

 ة.خالقي  ة واألغوي  ي ثروته الل  تي تنم  ال  
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 اإلسالمي   الفقه تعل م
... ف ل و ال  ن ف ر  م ن ُكل   } ة. يقول تعالى:نَّ تها التفصيلي ة؛ الكتاب والسُّ ن أدل  التطبيقي ة( م   )باألحكام العملي ة فقه هو العلمال

ن ُهم  ط آئ ف ة   ق ٍة م   ] 122 التوبة: [ {...ل ي ت ف قَُّهوا  ف ي ٱلد ين   ف ر 
 وزواج ،وحج   وصيام وصالة طهارة نم   ة،العملي   الدين بأحكام المسلمين ريبص   كونه ،العلوم أشرف نم   الفقه عتبريُ ولهذا 

 فهو". الدين في ههيفق اخيرً  به اهلل يرد نم  :" الشريف الحديث وفي ذلك، وغير... ةمالي   ومعامالت وأقضية وطالق،
  .مهوكال خطابه نم   تعالى اهلل لمراد ،عنه غالمبل    رسوله وعن تعالى اهلل عن الفهم طريق

 :اإلسالمي   الفقه مَتعل   أهمي ة ن هنا تأتيومِ 
 أثرها على فوليتعر   أحكامها، نم   اشيئً  ميتعل   وأن ،وحج   وزكاة وصيام صالة نم   اإلسالم؛ أركان ةأهمي   يدرك أن .1

 . المجتمع على اإليجابي   وأثرها اته،وسلوكي   الفرد حياة في
 المسلمين. واقع وأحكامه، مع الدين مبادئ نم   يدرسه ما ضوء على ،مهيتعل   ما بين يربط ن الطالب أنيتمك   .2

 .ات وشعائر ديني ة واجتماعي ةويفهم ويذو ت سلوكي  
 . المعاصرة بالحياةن ربطها نه م  تمك   تيال   ،ةالفقهي   المصطلحات وبعض ،اإلسالمي   الفقه خصائص معرفة .3
 .ةوروحي   بل ومعنوي ة ي ةحس   هاوأن   الطهارة، ةأهمي   الطالب يفهم أن .4
 بضرورة يشعر وواجًبا سلوكه، نم   اجزءً  تصبح بحيث ،عليها ليداوم العـبادات، ممارسة على الطالب بيتدر   أن .5

 .وقته حان ماكل   أدائه
 المظهر سنوحُ  النظافة على مداومةالو  النظام، وحفظ كالطاعة واآلداب؛ الفضائل ن  م   كثيًرا الطالب يكتسب أن .6

 .اآلخرين على والحنو   والعطف اق،المش لوتحم   النفس وسمو
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 تعل م السيرة النبوي ة الشريفة

 ى موته.وما رافقها من أحداث ووقائع حت   ،قبل البعثة وبعدها ،منذ والدته  قل إلينا من حياة النبي  هي ما نُ 
ى وفاته عن عمر يناهز وحت   ،عام الفيل -مى اهلل عليه وسل  صل   -من والدة النبي   ،ة في نطاقها الزماني  تشمل السيرة النبوي  

 م(. 632 – 571ن سنة )الست يثالث و ال

نزل عليه ، وفيها وبها عاش أكثر سنين حياته ،ةفي مك   -مى اهلل عليه وسل  صل   -لد النبي  فقد وُ  ،أم ا في نطاقها المكاني  
ن عمره، وفي المدينة عاش لخمسين م   في الثالثة واال  نها إلى المدينة إمر، ولم يهاجر م  الع ن  ربعين م  الوحي وهو في األ

 .عاًما 63 ة حياته البالغةبقي  

 السيرة النبوي ة الشريفة: مَتعل   ي ةأهم   ن هنا تأتيومِ 

ها تعين على وذلك ألن   ،، وفي حياة المسلم بشكل خاص  ة بشكل عام  ة عظيمة في مسيرة الحياة البشري  ي  ة أهم  للسيرة النبوي  
  ة النبي  وم حب    ي بالنبي  والتأس   ،النبوي ة الشريفة والعقيدة اإلسالمي ة ةنَّ السُّ و  الكريم قرآننها: فهم الأمور عديدة، م  

 رضي اهلل عنهم. –الصحابة وآل البيتو 
 

 

 تزكية النفس والتهذيب
ق خالعن طريق غرس القيم واأل ،ة وتهذيبهاهو تزكية النفس البشري   ،ن رسالة الدين وتعليمهسمى م  الهدف األ ن  إ

داب العام ة من خالل تطبيق اآل ،تي جاء بها الدين الحنيفخالق ال  واأل ،لقيم والمفاهيم الديني ةوتذويت ا الفاضلة.
 ا في نبذ العنف والفساد.مساهمً  ا لمحيطه،مً ا ومتفه   اجتماعيًّ ا فع ااًل نسانً ليكون إ ،والحرص عليها

ي ب ع ث  ف ي } :قال تعالى ك يه م  ٱأُلم ي ين   ُهو  ٱلَّذ  ُيز  ل ي ه م  آي ات ه  و  ن ُهم  ي ت ُلوا  ع  ُسواًل م  ك م ة   ر  ُيع ل ُمُهُم ٱل ك ت اب  و ٱل ح  : الجمعة [{ ...و 
2[. 

 ".خالقم مكارم األعثت ألتم  ما بُ ن  إ: " وفي الحديث الشريف
 ،ن فروع تدريس الدينوغيرها م   ،بوي ة الشريفةالن هنَّ والسُّ  الكريم قرآناختيار النصوص في تعليم العقيدة وال فقد تم   ،ن هنام  

بة في نفوس ة واالجتماعي  نساني  وتغرس القيم اإل ،ق هذا الهدفلتحق    ،وتوقير الكبير ،والدين والغيراحترام ال، مثاًل  ،الطال 
الدين  ن  ا ألوهذ ،خالقق بمكارم األوالتخل   ،والمحافظة على النظافة والبيئة ،صدقاءواختيار األ ،حسان للجيرانواإل
 .ملةمعا
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 : 1عة حسب مراحل التعليم المختلفةالتحصيالت المتوق  

 المرحلة االبتدائي ة

                                                 
1

 تقييًما داخليًّا. -%(30) بواسطة التقييم البديل يتم  تقييم التعل م فيهاف ،وهي للتوس ع والت عم ق رجيًّا. أم ا الفصول االختياري ة،%( تقييًما خا70يتم  تقييم التعل م فيها )المضامين اإللزامي ة هي أساسي ات في معرفة المواد :  

 العقيدة اإلسالمي ة . أ

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  
 

 الثاني
  

 
 

 
  .التوحيد 
  خاتم الرسل. محم د 
 .اإليمان بالمالئكة 
 

بيؤمن   :الطال 
 د ال شريك له، وأن ه هو الرحمن الرحيم.بأن  اهلل عز  وجل  واح -
 أن  اهلل عز  وجل  هو خالق كل  شيء وأن ه هو الرز اق. -
ًدا رسول اهلل  -  وأن ه خاتم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم. بأن  محم 
 ن نور.بالمالئكة ويدركون أن ها خلقت م   -

 
10 
 
 
 

 
 الكريم. قرآنال  1 اختيار 

 
 5  للناس جميًعا.كتاب اهلل قرآنبأن  ال -

 5 بوجود اليوم اآلخر، وأن  اهلل أعد  فيه الجن ة لعباده الصالحين. - اليوم اآلخر.  2اختيار  
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 الثالث
 
  .  من أسماء وصفات اهلل عز  وجل 
 .صفات المالئكة 

بيستطيع   :الطال 
 )من أسماء وصفات اهلل(.إدراك مفهوم "البارئ" و"المصو ر"  -
 تمييز بعض صفات المالئكة. -

 
10 
 

 

 1 اختيار 
 
  .التوحيد 

 
-  .  اإليمان بأن  ال معبود بحق  إال  اهلل عز  وجل 

 
5 

 
 2اختيار  

 
 .اإليمان بالرسل عليهم السالم 

 
اإليمان أن  عدد الرسل المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبيًّا ورسواًل، منهم  -

 عزم، ويمي زون بعض صفاتهم.خمسة أولو 

 
5 

 
 الرابع

 

 
 .محب ة اهلل وخشيته 
 .  ِمن أسماء وصفات اهلل عز  وجل 

ب:   يستطيع الطال 
 إدراك أن  م ن واجب المؤمن محب ة اهلل وخشيته. -
- .  إدراك معنى "السميع" و"البصير" وأثرهما في مراقبة اهلل عز  وجل 

 
10 
 

 
 1 اختيار 

 
 م.معجزات الرسل عليهم السال 

 
 اإليمان بمعجزات الرسل عليهم السالم م ن خالل قصصهم. -

 
5 

 

 2اختيار  
 

 يوم القيامة 
 
 معرفة بعض أسماء يوم القيامة ومفهومها. -

 
5 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 الخامس
 

 .  ِمن أسماء وصفات اهلل عز  وجل 
  .اإليمان بالمالئكة 
 
 ِمن وظائف الرسل وكتبهم 
 

ب:  يستطيع الطال 
 االعتقاد أن  اهلل سبحانه ليس كمثله شيء. -
-  .) ن أسماء وصفات اهلل عز  وجل   إدراك معنى "التو اب" و"الرحيم" )م 
 التعر ف على بعض وظائف المالئكة. -
 معرفة بعض وظائف الرسل عليهم السالم. -
 اإليمان بالكتب السماوي ة جميعها ويعرفون على م ن أنزلت. -

 
10 

 

 

 1 ار اختي
 

 التوحيد 
 
 إدراك أن  حب  اهلل فرض وواجب على كل  مؤمن. -

 
5 

 
 2اختيار  

 
 اإليمان يزيد وينقص 

 
 اإلدراك أن  اإليمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. -

 
5 

 

 السادس
 

 
  .اإليمان باألنبياء عليهم السالم 
 .الثواب والعقاب 
  خاتم األنبياء والرسل.  محم د 

ب:  يستطيع الطال 
 دراك واجب المسلم تجاه األنبياء والرسل عليهم السالم. إ -
 المقارنة بين ثواب المؤمن وعقاب الكافر.  -
د  -  آخر األنبياء والرسل وال نبي  بعده.  االعتقاد واإليمان بأن  النبي  محم 

 
10 
 
 

. - التوك ل  1 اختيار   5 استنتاج أثر التوك ل على اهلل عز  وجل 
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 الساعات  ت المتوق عةالتحصيال المضامين الصف  

 

 2اختيار  
 

 

 التوحيد 
 

 مفهوم "القادر" و "الغني" وافتقارنا له وحاجتنا إليه. -

 إدراك مفهوم الشهادتين ومقتضى اإليمان بهما.  -
  إدراك معنى "الخالق" و "المالك". -

5 

 وعلومه القرآن الكريم . ب
 

 الثاني

 
  .التعريف بالقرآن الكريم 
  .ِمن أحكام التجويد 
 والفهم والحفظ. لالستماع سور 

 

ب:  يستطيع الطال 
بواسطة  معرفة أن  القرآن الكريم هو كالم اهلل الذي أنزل على النبي  محم د 

 المالك جبريل.
ة تسم ى التجويد، وتبدأ قراءته  - اإلدراك أن  القرآن الكريم ُيقرأ بصورة خاص 

 باالستعاذة والبسملة، ويفهمون آداب تالوة القرآن الكريم. 
. فهم  - التمييز عند تالوة القرآن الكريم في لفظ أل التعريف بين الشمسي  والقمري 

 وحفظ السور واآليات: الفاتحة، الكوثر، الفلق، الناس، اإلخالص.
 الشرح، العلق، قريش، القدر، ال م س د. االستماع والفهم للسور التالية: -

 
10 

 5 التالية: الضحى، التين، العصر، النصر. تالوة وفهم السور  - سور للفهم والتالوة  1 اختيار 

 5 تالوة وفهم السور التالية: الزلزلة، الهمزة، الكافرون، الفيل. - سور للفهم والتالوة.  2 اختيار 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 
 الثالث

 
 .التعريف بالقرآن الكريم 
  .من أحكام التجويد 
 م. كيفي ة حفظ القرآن الكري 
 .سور للفهم والحفظ واالستماع 

ب:   يستطيع الطال 
 معرفة أن  القرآن الكريم يبدأ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس. -
 معرفة أن  القرآن الكريم ُكتب على ما تيس ر م ن مواد  في تلك الفترة مثل، الرقاع. -
 تطبيق بعض أحكام التجويد مثل التفخيم والترقيق تقليًدا.   -
 ل حفظ وجمع القرآن الكريم في المصحف. معرفة مراح -
 االستماع والفهم: آية الكرسي، خواتيم سورة الحشر. -

 
10 
 
 

 
 1 اختيار 

 
  .سور للفهم والحفظ 

 
 فهم وحفظ السور التالية: القدر، الفيل، الماعون، القارعة، الشمس. -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .سور للفهم والتالوة 

 
  ، البلد، الفجر، الغاشية، األعلى. التالية: الل يل تالوة وفهم السور -

 
5 

 

 الرابع 

 

 
  .مصطلحات في علوم القرآن 
   .كيفي ة جمع القرآن الكريم 
  .من أحكام التجويد  
 .سور للفهم والحفظ واالستماع 

ب:  يستطيع الطال 
 فهم مصطلحات م ن علوم القرآن: آية، سورة، جزء، حزب، سجدة.  -
 ي عهد أبي بكر الصد يق رضي اهلل عنه. معرفة كيفي ة جمع القرآن الكريم ف -
  معرفة مفهوم التجويد ويدرسون ويطب قون م ن أحكامه حكم القلقلة. -
 -107فهم وحفظ السور واآليات التالية: آية الكرسي، خواتيم سورة الكهف ) -

 
10 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 ( البروج.  110  
 (، الحاق ة، وفهمهما.10-1ين )االستماع لسورة المؤمن -

 

 
 1 اختيار 

 
  .سور للفهم والحفظ 

 
  تالوة وفهم السور التالية: النبأ، االنفطار. -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 سور للفهم والتالوة 

 
 تالوة وفهم السور التالية: القلم، التكوير. -

 
5 

 

 الخامس
 

 
 

 

 
  .التعريف بالقرآن الكريم 
   .من أحكام التجويد 
 ماع والفهم والحفظ.سور لالست 
 

ب:  يستطيع الطال 
 إدراك مصطلح المنقول بالتواتر.  -
 تطبيق أحكام التجويد: التفخيم والترقيق.   -
 فهم وحفظ خواتيم سورة الحشر وسورة الجمعة وسورة اإلسراء) بر  الوالدين(.  -
 االستماع والفهم للسور التالية: الطور، النجم، القمر، العلق.  -
 التالية: الواقعة، الجمعة، نوح، المد ثر.تالوة وفهم السور  -
 

 
10 
 
 
 

 مصطلحات في علوم القرآن.    1 اختيار 
 

 5 التمييز بين السو ر المكي ة والسو ر المدني ة. -



35 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 
 2 اختيار 

 
  .كيفي ة جمع القرآن الكريم 
 .سجود التالوة 

 
 بن عف ان رضي اهلل عنه.  الكريم زمن عثمان معرفة كيفي ة جمع القرآن -
 فهم أحكام سجود التالوة وتطبيقه. -
 

 
5 

 

 السادس

 
  .التعريف بالقرآن الكريم 
 .سور للفهم والحفظ واالستماع 
 

ب:  يستطيع الطال 
 إدراك مفهوم مصطلح المتعب د بتالوة القرآن، وحكم قراءته في الصالة وخارجها.  -
 لبسملة وحاالت كل  منهما.معرفة أحكام االستعاذة وا -
 (.27-24(، م ن سورة إبراهيم )153-151فهم وحفظ آيات م ن سورة األنعام ) -

 
10 

 
  1 اختيار 

 
 .َنْقط القرآن وتشكيله 

 
 معرفة مراحل تطو ر تنقيط وتشكيل القرآن الكريم.  -

 
5 

 

 2 اختيار 
 
 .من أحكام التجويد 

 
 القرآن )اهلل، الل هم(.التمييز بين تفخيم وترقيق اسم الجاللة في  -
 
 
 

 
5 



36 

 

 الشريفة وعلومهاالسن ة النبوي ة  . ت

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف 

 

 الثاني
 
  .تعريف الحديث النبوي  الشريف 
 .أحاديث للفهم 
 

ب:   يستطيع الطال 
 م ن قول أو فعل.  معرفة أن  الحديث هو ما صدر عن النبي   -
 تالي: "المرء على دين خليله".تحليل مفهوم الحديث ال -

 
10 

 أحاديث للفهم والحفظ.   1 اختيار 
 

فهم وحفظ األحاديث التالية: "الكلمة الطي بة..."، "أفشوا السالم..."، "المسلم م ن  -
 سلم..."

5 

 أحاديث للفهم والحفظ.  2 اختيار 
 

م ن تعل م  فهم وحفظ األحاديث التالية: "يا غالم سم  اهلل وكل بيمينك..."، "خيركم -
 القرآن وعل مه".

5 

  

 الثالث
 

 
 .تعريف الحديث النبوي  الشريف 
  .أحاديث للفهم والحفظ 

ب:   يستطيع الطال 
 م ن قول أو فعل أو تقرير. معرفة أن  الحديث هو ما صدر عن النبي   -
فهم وحفظ األحاديث التالية: "طلب العلم..."، "ُبني اإلسالم على خمس"، "م ن   -

"،  غش نا فليس من ا"، "ليس من ا م ن ال يرحم صغيرنا..."، "الصدق يهدي إلى البر 
 "ال تغضب". 

 تحليل مفهوم الحديث التالي: " م ن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر...". -

 
10 

 



37 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 5 .معرفة أهم ي ة ات باع الرسول  - ات باع السن ة.  1 اختيار 

 
 2 اختيار 

 
 .حفظ السن ة 

 
 تحليل سبب عدم تدوين السن ة في العهد النبوي  وعصر الصحابة. -
 

 
5 

 

 الرابع
 

 

 
 .تعريف الحديث النبوي  الشريف 
  رواية الحديث الشريف.  تعريف الحديث

 النبوي  الشريف.
  .رواية الحديث الشريف. أحاديث للفهم والحفظ 

ب:  يستطيع الطال 
 م ن قول أو فعل أو تقرير .  هو ما صدر عن النبي   المعرفة أن   الحديث -
معرفة أهم ي ة رواية الحديث في العهد النبوي  وفي عهد الصحابة رضوان اهلل  -

 عليهم. 
 تحليل مفهوم الحديث: "أرأيتم لو أن  نهًرا بباب أحدكم...". -

 
10 

 

 
 1 اختيار 

 
  .أحاديث للفهم والحفظ 

 
 يؤمن أحدكم..."، "حق  المسلم على المسلم فهم وحفظ األحاديث التالية: "ال -

 خمس..."

 
5 

 

 
 2 اختيار 

 
  .أحاديث للفهم والحفظ 
 

 
فهم وحفظ األحاديث التالية: "الطهور شطر اإليمان..."، "مثل الجليس الصالح  -

 وجليس السوء".
 

 
5 
 



38 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 

 الخامس
 
 يث.  مصطلحات في علوم الحد 
 .تدوين الحديث النبوي  الشريف 
 .أحاديث للفهم 

ب:  يستطيع الطال 
-  .  التمييز بين الصحابي  والتابعي 
 معرفة دور التابعين في تدوين الحديث رسميًّا.  -
 تحليل مفهوم الحديث: "م ن نف س عن مؤمن كربه..." -

 
10 

 
 1 اختيار 

 
  .أحاديث للفهم والحفظ 

 
"إن  اهلل كتب اإلحسان..."، "م ن رأى منكم  فهم وحفظ األحاديث التالية: -

 منكًرا...".

 
5 

فهم وحفظ األحاديث التالية: "كلمتان خفيفتان على الل سان"، "المؤمن القوي   - أحاديث للفهم والحفظ.   2 اختيار 
 خير...".

5 

 

 السادس
 

 

 
  .مصطلحات في علوم الحديث 
  .كتب الحديث 
  .القرآن الكريم والحديث 
 

ب:يستطيع ا  لطال 
 إدراك مفهوم مصطلحي  "السند" و"المتن". -
 معرفة أهم  كتب الحديث. -
- .  معرفة الفرق بين القرآن والحديث النبوي  والحديث القدسي 
 تحليل مفهوم الحديث: "يا عبادي إن كم تخطئون...". -

 
10 
 
 

 1 اختيار 
 

 .أحاديث للفهم والحفظ 
 

كنت..."، "البر  حسن الخلق واإلثم  فهم وحفظ األحاديث التالية: "ات ق اهلل حيثما -
 ما حاك في نفسك..."، "يا رسول اهلل م ن أحق  الناس بحسن صحابتي...". 

5 



39 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 أحاديث للفهم والحفظ.    2 اختيار 
 

."، فهم وحفظ األحاديث التالية: "ال تشد  الرحال..."، "عينان ال تمس هما النار.. -
 "أعددت لعبادي الصالحين....".

 

5 

 الفقه اإلسالمي   . ث

 

 الثاني
               

  .الوضوء والصالة 
 .األشهر القمري ة  
                .الصوم 

بيستطيع   :الطال 
عدم  اإلسراف، عدم) آدابه بعض ويدركون وكيفي ته، الوضوء معنى معرفة -

 ...(الكالم
ة وشروط األذانو  ومواقيتها الصالة كيفي ة معرفة -  .الصالة صح 
 .التاسع الشهر هو الصيام شهر وأن   القمري ة، األشهر معرفة -
 مفهوم الصوم وأركانه. إدراك -

 
10 

 

 1 اختيار 

 
  .الزكاة 

 

 .اإلسالم أركان م ن ركن وأن ها الزكاة مفهوم إدراك -
 

5 
 

 2 اختيار 
 
 .  الحج 

 
، مفهوم إدراك -  .اإلسالم أركان م ن ركن وأن ه الحج 
 

 
5 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 الثالث
 

  الوضوء 
 
 .الصالة 
  .الصوم 

بيستطيع   :الطال 
 آداب وم ن االستنجاء، آداب ،(األصغر الحدث. )الوضوء نواقض بعض معرفة -

 . الدعاء الوضوء
 .المسنونة والصلوات المفروضة الصلوات بين تمييز -
 مبطالت الصوم. معرفة -

 
10 

 
 1 ختيار ا

 
   .الزكاة 

 
  .الزكاة تعطى لمن تحديد -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .العمرة 

 
 .ووقتها مفهومها: العمرة معرفة .ووقتها مفهومها: العمرة معرفة -

 
5 

 

 الرابع
 

 
 

 
  الوضوء 
 
  .الصالة 
 
  .الصوم 

بيستطيع   :الطال 
 دمع الوضوء آداب وم ن ،(المتمك ن غير النوم) الوضوء نواقض م ن أن   معرفة -

 .بالماء الوجه ضرب
 . وكيفي تها أهمي تها: الجماعة وصالة الفرد صالة بين تمييز -
 أسباب ومبطالت الصالة.  فهم -
 .فضل الصوم وحكمته إدراك -

 
10 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 
 1 اختيار 

 
   .الزكاة 

 
 (.والفضة الذهب) والنقدان ي ةالمال األوراق: الزكاة فيها تجب ال تي األموال معرفة -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .الحّج 

 
 .والسعي الطواف بعرفة، الوقوف اإلحرام،: الحج   أعمال أهم   م ن أن   معرفة -

 
5 

 

 الخامس
 

 
  .الطهارة والصالة 
 .الصوم 
 
 
 
 

بيستطيع   :الطال 
 .الوضوء في نَّةوالسُّ  الفرض بين التمييز -
 .الخفَّين على والمسح بيرةالج على والمسح التيم م بين التمييز -
 . خصائصه على ويتعر فون الجمعة يوم فضل استنتاج -
 ة صالة العيدْين.معرفة كيفيّ  -
 .الصيام عليه يجب م ن معرفة -
 فهم آداب الصيام. -

 
10 
 
 
 
 
 

 
 1 اختيار 

 
  .الزكاة 

 
 .والمواشي والثمار الزروع زكاة في معطيات معالجة -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .األضحية 

 
 ضل األضحية وأهمّيتها.إدراك ف -

 
5 



42 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 السادس
 

 
 باس والزينة.أحكام اللّ  ِمن 
  .النّية 
  .الطهارة والصالة 
  .الصوم 
 

ب يستطيع  :الطال 
 (. ...العورة وستر الحجاب وجوب) والزينة الل باس أحكام بعض معرفة -
 .باداتالع في وأثرها الني ة أهمي ة معرفة -
 م نه التطه ر وكيفي ة ،(الحيض) األكبر الحدث الوضوء نواقض م ن أن   معرفة -

 (.الغسل)
نها يصلح وما المياه بين المقارنة -  . للتطه ر م 
  .التراويح وصالة الوتر صالة بين المقارنة -
 .الصالة تارك حكم استنباط -
 .ُسن ة أو ركن ترك على يترت ب ما تحديد -
 (والسفر المرض) وقضائها لإلفطار المبيحة اراألعذ بعض بين التمييز -

 
10 
 

 
 1 اختيار 

 
 .الزكاة  

 
 زكاة عروض التجارة. فهم -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
   الحج. 

 
 .الحج   يجب م ن على إدراك -
 

 

 
5 



43 

 

 والتراجم السيرة النبوي ة . ج

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 الثاني
  

 

 

 
 ه. ، ونشأته، وكفالت  مولده 
  في بادية بني سعد.  محم د 
 
 
 

ب:  يستطيع الطال 
 ، مولده، نسبه ونشأته منذ ميالده حت ى كفالة عم ه.معرفة: اسم النبي  محم د  -
 .معرفة مرضع النبي  محم د  -
 التعر ف على حادثة شق  الصدر. -
 مع أم ه حت ى وفاتها. التعر ف على حياته  -
 ثم  عم ه أبي طالب.وكفالة جد ه له  التعر ف على حياته  -

 
10 
 
 
 
 

 
 

 1 اختيار 
 
  برعاية األغنام.  عمله 

 
 شرح أهم ي ة عمله برعاية األغنام كسائر األنبياء. -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .رحلته عليه السالم إلى الشام 

 
ة رحلته إلى الشام، ولقائه مع بحيرى الراهب. -  معرفة قص 

 
5 

   

 الثالث
 

 
  بمال خديجة  تجارته 
  ِنها رضي اهلل عنها. زواجه م 

ب:   يستطيع الطال 
ة تجارته بمال خديجة رضي اهلل عنها، وشهادة ميسرة له. -  معرفة قص 
نها. - ة زواجه م ن خديجة رضي اهلل عنها، ويعرفون أوالده م   معرفة قص 

 
10 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 
 1 اختيار 

 
   بعض صفات النبي  محم د. 

 
 )الصدق واألمانة(. رفة وفهم بعض صفات النبي  مع -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .كفالة عم ه أبو طالب ومحب ته له 

 
 استنتاج محب ة أبي طالب البن أخيه وتفضيله. -
 

 
5 

 

 الرابع
 

 

 
   في إعادة بناء الكعبة.  اشتراك النبي 
 .البعثة 
 .الدعوة سرًّا 
 

ب:  يستطيع الطال 
ة اشتراك النبي  م - فة مع أهل  حم د معرفة قص  في إعادة بناء الكعبة المشر 

ة الحجر األسود.      قريش، وقص 
ة ورقة بن نوفل(. -  فهم بداية البعثة النبوي ة )غار حراء، نزول الوحي، قص 
 معرفة وفهم المرحلة األولى م ن  الدعوة )الدعوة سرًّا والمسلمون األوائل...( -

 
10 
 
 
 

 
 1 اختيار 

 
 بة للرسول صور ِمن محب ة الصحا. 

 
: أبو بكر الصد يق، زيد بن إدراك بعض صور محب ة الصحابة للرسول  -

 حارثة.

 
5 

 
 2 اختيار 

 
  صور ِمن محب ة الصحابة للرسول. 

 
 : األرقم وصهيب.إدراك بعض صور محب ة الصحابة للرسول  -
 

 
5 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 

 الخامس
 

 الدعوة جهًرا . 
  .اإليذاء واالضطهاد 
  .هجرة المسلمين إلى الحبشة 

 

ب:  يستطيع الطال 
 معرفة المرحلة الثانية م ن  الدعوة )الدعوة جهًرا(. -
وأصحابه رضي اهلل عنهم م ن  األذى  استيعاب مدى ما تعر ض له الرسول  -

 واالضطهاد م ن قبل المشركين. 
 تحليل أثر هجرة المسلمين إلى الحبشة. -

 
10 

 
 1 تيار اخ

 
  .إسالم عمر بن الخط اب رضي اهلل عنه 

 
 اإلسالم. عنه معرفة كيفي ة دخول عمر بن الخط اب رضي اهلل -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
  مزة بن عبد المط لب رضي اهلل عنه.حإسالم 

 
 اإلسالم.عنه معرفة كيفي ة دخول حمزة بن عبد المط لب رضي اهلل  -

 
5 

 

 السادس
 

 
 .بيعة العقبة 
  المدينة المن ورة. الهجرة إلى 

ب ويحل لون: يفهم  الطال 
 بيعتي العقبة: األولى والثانية. -
 أسباب الهجرة إلى المدينة المنو رة ونتائجها. -

 
10 
 

 
 1 اختيار 

 
 .الرحلة إلى الطائف 

 

 
 أحداث عام الحزن. -
ه النبي   -  إلى الطائف. توج 

 
5 

 5 معجزة اإلسراء والمعراج. - اإلسراء والمعراج.   2 اختيار 
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  والتهذيب تزكية النفس . ح

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 

 الثاني
 

 
  .الصدق 
 .آداب المسلم 
 .أذكار وأدعية 
 

بيستطيع   :الطال 
 تذويت أهم ي ة الصدق وفضله.  -
 آلداب التحي ة وآداب الحديث. التطبيق العملي   -
 آلداب الطعام والشراب. التطبيق العملي   -
 وأدعية النوم واالستيقاظ والمحافظة عليها.حفظ آداب  -

 
10 

 
 1 اختيار 

 
 .  بر  الوالدين 

 
 .الحرص على بر  الوالدين وطاعتهم -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .  توقير كبار السن 

 
 الحرص على توقير كبار السن  واحترامهم. -

 
5 

 

 الثالث
 

  .آداب المسلم 
  .أذكار وأدعية 
 

بيستطيع    :الطال 
 داب االستئذان داخل البيت وخارجه. التطبيق العملي  آل -
 ودعاء النظر في المرآة وتطبيقها.  باسمعرفة آداب الل   -
 المنزل والمحافظة عليها.  حفظ أدعية الدخول والخروج م ن   -

 
10 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف   

 
 1 اختيار 

 

  .حق  الجار 
 
 الحرص على حق  الجار.  -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .حق  ذوي القربى 

 
 الحرص على حق  ذوي القربى. -
 

 
5 

 

 الرابع
 
  .آداب المسلم 
  .أذكار وأدعية 
 .البيئة والرفق بالحيوان 

ب:  يستطيع الطال 
 التأد ب بآداب الطريق. -
 دعاء الخروج والدخول إلى المنزل. -
 الحرص والمحافظة على البيئة. -
 الرفق بالحيوان. -

 
10 

 
 1 اختيار 

 
 .عيادة المريض 

 
 الحرص على عيادة المريض. -

 
5 

 

 

 2 اختيار 

 

 

 .آداب السفر 

 

 
 فهم وحفظ دعاء السفر وآدابه وتطبيقه. -

 
 
5 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 

 الخامس
 
 

 

 
  .دور المسجد 
  .آداب المسلم 
  .أثر الصحبة 
  .أذكار وأدعية 

ب:  يستطيع الطال 
 وس.إدراك دور المسجد في تزكية النف -
 التأد ب بآداب المساجد. -
نهما في تزكية النفس. -  التمييز بين الصحبة الصالحة والصحبة السي ئة، وأثر كل  م 
لم والعفو. -  التخل ق بخلق الح 

 
10 
 
 

 
 1 اختيار 

 
 .صلة الرحم 

 
 الحرص على صلة الرحم. -

 
5 

 
 2 اختيار 

 
 .آداب السوق 
 

 
 التعر ف على آداب السوق. -
 ل السوق وحفظه.معرفة وفهم دعاء دخو  -

 
5 

 

 السادس
 
 

 
 .آداب المسلم 
 .أذكار وأدعية 
 احترام اآلخر 

ب:  يستطيع الطال 
 التخل ق بخلق الحياء.  -
 المحافظة على أذكار الصباح والمساء والمداومة عليها. -
 التحل ي بالل ين والرفق والتلط ف والرحمة. -

 
10 
 

 5 اره في األعمال النافعة.تقدير أهم ي ة الوقت واستثم - أهمي ة الوقت.  1 اختيار 
دراك أهم ي ة مبدأ الشورى. - الشورى.   2 اختيار   5 تقب ل النصيحة وا 
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 المرحلة اإلعدادّية

 الصف  السابع

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين فرعال

 

الفقه  . أ
 اإلسالمي  

 
 

 
  الطهارة 
 
 
 
 
 .الصالة 

 

ب  :الطال 
نها. وموضوع النجاسات وكيفي ة التطه   يراجعون أنواع المياه، -  ر م 
 يقارنون بين كيفي ة التطه ر م ن  الحدثين )األصغر واألكبر(. -
 يراجعون الوضوء كاماًل م ن حيث األركان والسنن واآلداب والكيفي ة. -
 يراجعون التيم م كاماًل ويقارنون بينه وبين الوضوء.  -
 على الخفين.يراجعون موضوع ي  المسح على الجبيرة والمسح  -
 يراجعون كيفي ة الصالة ويمي زون بين: أركان، سنن، آداب الصالة. -
 يفهمون كيفي ة صالة المسبوق.  -
يتعر فون على بعض الصلوات المسنونة؛ فضلها وكيفي تها )العيدين، التراويح،  -

 الضحى(. 
يستنتجون الفرق بين صالة الجمعة والصلوات األخرى المفروضة )صالة  -

 الظهر(.
 بطون حكم تارك الصالة. يستن -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

  
 
 .الزكاة 
 
 
 
 
   .أحكام الصوم 
 

 يدركون كيفي ة قضاء الصلوات الفائتة. -
 يفهمون أحكام صالة الجمع والقصر. -
 يتعر فون على ما تجب فيه الزكاة. -
 يتعر فون على أصناف مستحق ي الزكاة.  -
 ة وصدقة الفطر. يقارنون بين الزكا -
يطب قون عمليًّا مسائل تحديد النصاب واحتساب المقدار الواجب إخراجه م ن   -

 المال.
 يمي زون بين صيام الفرض وصيام النوافل.  -
 يراجعون الصوم )األركان، السنن، اآلداب، المبطالت(.  -

 

 
 1 اختيار 
 

 
 .الحج  والعمرة 
 

 
 وأركانه.  الحج  يتعر فون على فضل  -
 ضل العمرة وكيفي تها.يعرفون ف -
  يقارنون بين الحج  والعمرة. -

 

4 
 

 
 2 اختيار 

 
  .األضحي ة والعقيقة والهدي 

 
 يمي زون بين أحكام األضحية والعقيقة والهدي -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

 

القرآن  . ب
الكريم 
 وعلومه

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تعريف القرآن.  
 نزول القرآن الكريم. 

 
 حفظ القرآن.  
 
 
 سورة مكي ة للشرح والتفسير. 
 
 
 سورة مدني ة للفهم والحفظ. 
 
  
 
 

ب  :الطال 
 يمي زون بين تعريف القرآن لغة واصطالًحا. -
مفرًقا وكيفي ته، وبين نزول الكتب السماوي ة  -يقارنون بين نزول القرآن منجًما -

 األخرى. 
 ور والسطور(.يدركون كيفي ة حفظ اهلل عز  وجل  للقرآن )في الصد -
 الموعظة. –يفهمون بعض موضوعات القرآن -
 
نه استنبط العلماء األحكام  - ل للتشريع، وم  يدركون أن  القرآن هو المصدر األو 

 (.6الشرعي ة مثل أركان الوضوء )سورة المائدة: آية 
 
ل وآخر ما نزل م ن  القرآن الكريم. -  يعرفون أو 
 يفهمون ويحفظون غيًبا: سورة الملك.  -
 عون ويفهمون: سورة الجمعة.يستم -
 يفهمون ويحل لون: سورة الحجرات.  -
 – 35يفهمون ويحفظون غيًبا آيات مختارة م ن: سورة إبراهيم )دعاء إبراهيم  -

41.) 

 
8 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

 
 1 اختيار 

 

 
 ِمن أحكام التجويد. 
 

 
 الساكنة والتنوين في التجويد.يفهمون ويطب قون أحكام النون  -
 . الترقيق ويطب قونها وحروفيمي زون بين حروف التفخيم  -
 يفهمون ويطب قون أحكام الميم الساكنة في التجويد. -
 يفهمون ويطب قون أحكام القلقلة في التجويد. -
 

 
4 

 
 2 اختيار 

 
 اإلعجاز في القرآن 

 صور ِمَن اإلعجاز. 
 

 
- ،  ويعرفون بعض وجوه اإلعجاز. يفهمون معنى اإلعجاز القرآني 
- .  يحل لون بعض صور إعجاز القرآن الل غوي 
- .  يحل لون بعض صور إعجاز القرآن التشريعي  والغيبي 

 
4 

 

القيم  . ت
وتهذيب 
  األخالق

 
  أهم ي ة األخالق في صالح الفرد والمجتمع

 والبيئة. 
  محب ة واحترام الذات اإللهي ة والرسول . 
 لنفس.أثر العبادات في تزكية ا 

ب  :الطال 
يدركون أهم ي ة األخالق وأثرها في صالح المجتمع، م ن خالل عرض نماذج م ن  -

لم، وأهم ي ة المحافظة على البيئة  أثر الصدق والتواضع والكرم والصبر والح 
 وحفظها لألجيال القادمة. 

يدركون وجوب األدب مع اهلل ورسوله ودينه، وعدم االستهزاء، والحذر م ن مسب ة  -
 رب  والرسول والدين، وما يترت ب على ذلك. ال
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

تون محب ة واحترام الوالدين. -    يذو 
يحل لون أثر العبادات في تزكية النفس: الصالة والصيام والزكاة والحج  وقراءة  -

 .ر اآلخرة[القرآن الكريم والذكر والدعاء والتفك ر] ومحاسبة النفس وتذك  

 

 الصف  الثامن

 

القرآن  . أ
 الكريم

 وعلومه
 
 

 

 
 كتبة الوحي. 
 ل القرآن منجًما   .حكمة تنز 
 مراحل جمع القرآن.  
 ِمن موضوعات القرآن الكريم.  
 سورة مدني ة للشرح والتفسير. 
 .سورة مك ي ة للفهم والحفظ غيًبا 
 

ب:  الطال 
 ن الكريم.يتعر فون على بعض كتبة الوحي ودورهم في حفظ القرآ -
 يدركون حكمة تنز ل القرآن منجًما ونزوله جملة واحدة. -
 يحل لون ويستنتجون الفروق بين الجموع) مراحل جمع القرآن(. -
 يفهمون بعض موضوعات القرآن) القصص والمثل(. -
 (.27- 1يفهمون ويحل لون: سورة الرحمن ) -
 (.13 – 1يفهمون ويحفظون غيًبا آيات مختارة م ن سورة الكهف ) -
  فهمون بعض موضوعات القرآن) المثل(.ي -
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 1 اختيار 

 
 دِمن أحكام التجوي. 

 
 يفهمون ويطب قون أحكام المدود في التجويد. -

 
4 
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

 اإلعجاز في القرآن  2 اختيار 
 صور ِمَن اإلعجاز. 

  
لق ا - /مراحل خ    . إلنسانيحل لون صور إعجاز القرآن العلمي 

 
4 

 

السيرة  ب.
النبوي ة 
 والتراجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ل  صبر أصحاب النبي على األذى في أو 

 الدعوة.
  .ة إسالم عمر ودوره في نصرة الدين  قص 
  .رة  الهجرة ِمن مك ة إلى المدينة المنو 
  في المدينة. الرسول 
 
 
 
 
 
 
  وتطهير الكعبة ِمَن األصنام مك ةفتح.  

ب  :الطال 
 السيرة النبوي ة م ن  البعثة إلى قرار الهجرة إلى المدينة المنو رة. يراجعون  -
يقد رون صبر وتحم ل المسلمين األوائل م ن خالل موقف تعذيب آل عم ار، وبالل  -

 بن رباح.
م ن بداية  -رضي اهلل عنه -يتعر فون على جانب م ن سيرة عمر بن الخط اب -

 إسالمه. 
 المدينة المنو رة.  يحل لون أسباب وأحداث الهجرة إلى  -
 يصفون كيفي ة استقبال أهل المدينة للرسول عليه السالم.  -
 في بيتهما.  يفس رون موقف أبي أي وب األنصاري  وزوجته م ن نزول الرسول  -
يقفون على معالم بناء الدولة اإلسالمي ة) المؤاخاة، بناء المسجد، ات خاذ الصحيفة،  -

 إنشاء السوق(. 
 
  مك ة. يحل لون أحداث فتح -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

  
 
 
  على  خطبة الوداع وأثر وفاة الرسول

 الصحابة واألم ة.

 تطهير المسجد الحرام م ن  األصنام. -
تون قيمة التسامح والعفو عند المقدرة. -  يذو 
 
 يعالجون المبادئ ال تي وردت في خطبة الوداع. -
 على المسلمين واألم ة. الرسول يستشعرون وقع مرض ووفاة  -

 

 
 1 اختيار 

 

 
 .دور بيوت الصحابة في الدعوة 
 
 رجال حول الرسول. 
  إلى الملوك. رسائل الرسول 
 

 
يستنتجون دور البيت المسلم في دعم الدعوة اإلسالمي ة، م ن خالل موقف بيت  -

 أبي بكر الصد يق وبيت أبي سلمة وأم  سلمة.
 مصعب، حمزة، سلمان.:   شخصي ات ورجال حول الرسول -
يستخلصون مبدأ شمولية اإلسالم، م ن خالل رسائل الرسول للملوك واألمراء)  -

المقوقس، كسرى، المنذر، هرقل(. يستنتجون عالمي ة الدعوة اإلسالمي ة: آداب 
 الخطاب، نشر الدعوة، حري ة العقيدة) ال إكراه في الدين(.

 
4 
 

 

 
 2 اختيار 

 
  آن الكريم.نساء شهيرات في القر 

 
نساء شهيرات ذكرت أسماؤهن، في القرآن الكريم: مريم ابنة عمران، زوجة 

 العزيز) زليخة(، أم  موسى) عليهما السالم(، بنات شعيب) عليه السالم(.
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

  .مكانة المرأة في اإلسالم 
 

ن  يقد رون مكانة المرأة المسلمة ودورها - في الدعوة اإلسالمي ة، م ن خالل جانب م 
سيرة: خديجة بنت خويلد، الرميصاء بنت حرمل) أم سليم(، سمي ة أم عمار، 

 بكر، تماضر بنت عمرو) الخنساء(، رفيدة) أو ل طبيبة(,.. يعائشة بنت أب

 

 

القيم  . ت
وتهذيب 
 األخالق

 
  .ِمن آداب المسلم 
 
 .ِمن أذكار اليوم والل يلة 

 
 
  الل سان. ِمن آفات 
 
  .الِحلم واألناة 
 .الحذر ِمَن الشيطان 
 

ب  : الطال 
يتخل قون بآداب المجلس وآداب الحوار، وفيه تفريق بين الجدال والبحث عن  -

 الحق .
نه،  - يحفظون أذكار المناسبات ويدركون أهم ي تها: أذكار دخول المسجد والخروج م 

وغير ذلك، مع التذكير بأذكار  والبيت والطعام والحم ام، والل باس والركوب والسفر
 الصباح والمساء وأهم ي تها. 

نه، والحرص على الكلمة الطي بة،  - يفهمون نعمة الل سان وآفاته، وأن  أكثر الذنوب م 
 والتحذير م ن ذنوب الل سان. 

 يحذ رون م ن  الغضب والتسر ع، وبيان نتائجهما السي ئة. -
 يحذ رون الشيطان ووساوسه وات باع خطواته. -
 يحل لون المفاهيم التالية: اإلحسان، واحترام اآلخر. -
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 الصف  التاسع

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

 

ن ة الس   . أ
النبوي ة 

الشريفة 
وعلومها

 الحديث)

 
 تعريف الحديث لغة واصطالًحا. 
 حفظ الحديث والس ن ة. 
 الس ن ة مصدر التشريع الثاني.  
 
  الس ن ةتدوين الحديث و. 
 

 
 الحديث ِمن حيث حال الرواة وعددهم. 

 
 
 

 يحل لون ويحفظون عدًدا ِمَن األحاديث.  

ب  :الطال 
 يمي زون بين مفهوم الحديث لغة واصطالًحا. -
 يدركون أن  الحديث هو المصدر الثاني للتشريع. -
يعرفون بعض رواة الحديث م ن  الصحابة وفضلهم في حفظ الحديث) عائشة  -

 ها، أبو هريرة وابن عمر رضي اهلل عنهم...(.رضي اهلل عن
 يقارنون بين مراحل تدوين الحديث. -
 يدركون منزلة السُّنَّة م ن  القرآن. -
 
 يقارنون بين األحاديث م ن حيث حال الرواة) صحيح، حسن، ضعيف(. -
 يقارنون بين األحاديث م ن حيث عدد الرواة) متواتر، مشهور، آحاد(. -
 الحديث ويتعر فون على كتبهم) الكتب الست ة(.يدرسون سيرة أشهر علماء  -
 
يحل لون ويحفظون غيًبا: " إن  الرجل ليتكل م بالكلمة..."، " م ن سلك طريًقا يلتمس  -

 فيه علًما..."، " أد بوا صبيانكم على ثالث..."، " آداب االستئذان".
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الفرع

 
 1اختيار 

 
 على أشهر كتب الحديث وأصحابها  يتعر فون

 .وأنواعها

 

 

 
 يدرسون سيرة أشهر علماء الحديث ويتعر فون على كتبهم )الكتب الست ة(. -
أو: يحل لون ويحفظون غيًبا األحاديث التالية: "إن  اهلل طي ب ال يقبل إال  طي بًا..."،  -

 "ثالث م ن كن  فيه وجد حالوة اإليمان.."، 

 

4 
 
 

 2اختيار 
 

 يحل لون ويحفظون غيًبا األحاديث التالية: "يا عبادي إني حر مت الظلم على  - .ن ويحفظون عدًدا ِمَن األحاديثيحل لو
 نفسي..."، "حق  المسلم على المسلم"، "شد  الرحال".

أو: يحل لون ويحفظون غيًبا األحاديث التالية: "م ن  الكبائر أن يسب  الرجل أباه..."  -
 "آداب الطريق وغض  البصر".

 

4 
 

 

العقيدة  . ب
 اإلسالمي ة

 
 تعريف العقيدة واإليمان. 
 التوحيد.  
 أثر اإليمان على العمل. 

ب  :الطال 
 يبي نون مفهوم العقيدة واإليمان. -
 يدركون مقتضيات توحيد اهلل. -
 يقارنون بين كل  م ن  اإلسالم، اإليمان، اإلحسان. -
 يستشعرون أثر مراقبة اهلل عز  وجل  في السر  والعلن. -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 اإليمان بالرسل. 
 وظائف المالئكة واإلنس والجن. 
 المعجزة والكرامة. 
 اإليمان بالقضاء والقدر.  
 مراحل اليوم اآلخر. 
 الهدف ِمن خلق اإلنسان. 
 
 
 
 

 يمي زون بين مفهوم ي التوك ل والتواكل. -
 رسل وخصائصهم.يراجعون أهم ي ة اإليمان بال -
- .  يقارنون بين المالئكة واإلنس والجن 
 يمي زون بين معجزات األنبياء وكرامات األولياء. -
يبي نون المفاهيم اآلتية ويستنتجون أن ها م ن نواقض اإليمان) الكفر، الشرك،  -

 النفاق(.
 يبي نون المفاهيم اآلتية: القضاء والقدر، الدعاء والشفاعة. -
 .يؤمنون بالعرض والحساب -
يدركون هدف اإلنسان م ن  الحياة والمقصد م ن وجوده، ولماذا ُخلق، وكيف يحق ق  -

 ما ُخلق له.
 يحل لون أحداث اليوم اآلخر) البعث والحشر، عالمات الساعة الصغرى والكبرى(. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1اختيار 
 

 
 أهم ي ة الحياة في اإلسالم. 
 
 أثر اإليمان على تصر فات المؤمنين.  
 ن ة والنارخصائص الج. 

 
 يقارنون بين المعتقدات في الجاهلي ة والعقيدة في اإلسالم. -
 يستنتجون أهم ي ة الحياة ويؤمنون أن  الموت حق . -
 يستنتجون ويستشعرون أثر العقيدة اإلسالمي ة في حياة الفرد والمجتمع. -
 يعرفون بعض خصائص الجن ة والنار، وأن  الجن ة جزاء المؤمنين والنار جزاء  -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين الصف  

 الكافرين.  
 يقارنون بين صفات أهل الجن ة وأهل النار باالعتماد على أعمالهم. -

 

 
 2اختيار 

 
 أثر اإليمان على تصر فات المؤمنين. 
 محب ة الرسول ِمَن اإليمان. 
 

 
 جتمع.يستنتجون ويستشعرون أثر العقيدة اإلسالمي ة في حياة الفرد والم -
م ن خالل الحديث:" متى  يستشعرون حب  اهلل عز  وجل  وحب  الرسول  -

"، ووجوب تقديم محب تهما على النفس والغير.  الساعة...المرء مع م ن أحب 

 
4 

 

القيم  . ت
وتهذيب 
 األخالق

 

  .ِمن آفات الل سان 

 

  .غض  األبصار 

  .أضرار المخد رات والُمسِكرات 

  اإلعالم االستفادة الصحيحة ِمن وسائل

    والتقني ات الحديثة.

ب  : الطال 

يحذ رون م ن  الغيبة والنميمة والسخري ة والمزاح الكثير، وآثارها السلبي ة على الفرد  -

 والمجتمع.

  يفهمون حكم غض  األبصار، وأثره في صالح الفرد والمجتمع، وصفاء القلب. -

ان والمخد رات والخمر، وأ -  ثر رفاق السوء في ذلك.يفهمون أسباب التحذير م ن  الدخ 

التمييز بين فوائد وخطورة استعمال وسائل اإلعالم، والتقني ات الحديثة، وأثرها في قو ة  -

 .العلم والصناعة، وكيفي ة االستفادة م نهما الكتساب األخالق االجتماعي ة الحميدة
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 المرحلة الثانوّية

 الوحدة اإللزامّية

 العقيدة اإلسالمي ة . أ

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أثرها ودورها في حياة اإلنسان. :العقيدة 
 
 ته.مفهومه وأدل   :اإليمان 
 
 
 
 
 
 كةئبالمال  اإليمان. 
 .الرسل والكتب السماوي ة 

بيستطيع   :الطال 
 مناقشة دور العقيدة اإلسالمي ة في بناء الشخصي ة اإلسالمي ة. -
 .تحليل خصائص العقيدة اإلسالمي ة -
 اإليمان اعتقاد وعمل(. )ترسيخ مفهوم اإليمان وحقيقته -
  استنتاج أثر اإليمان في حياة اإلنسان. -
  تحليل مقتضيات اإليمان ونواقضه. -
 ن خالل أسمائه وصفاته.اإليمان باهلل م   -
ثبات نبو  وجل   باهلل عز   ة على اإليمانة والعقلي  ة النقلي  توظيف األدل   -  -دة محم  ، وا 

 م.وسل   ى اهلل عليهصل  
 إدراك صفات ووظائف المالئكة. -
 ن خالل في الحفاظ على العقيدة م   -عليهم السالم -على ثبات الرسل االستدالل -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

  
ًدا نهم وأن  محم  خاتم  -صل ى اهلل عليه وسل م -التعر ف على الرسل وأولي العزم م 

 األنبياء والرسل.
 بجميع الكتب السماوي ة وأن  آخرها القرآن الكريم. اإليمان -
 

 

 .تفنيد شبهات  1اختيار 
 
 التسيير والتخيير ". ومفهومي" "،الهداية والضالل "تفنيد الشبهات حول مفهومي -

5 

 
 2اختيار 

 
  .مرحلة القبر والبعث 

 
 ومرحلة البعث إلى الخلود. -القبر -مناقشة مرحلة البرزخ -

 
5 

 علومهو  القرآن الكريم . ب

 

 

 

 

 
 علوم القرآن. 
 
 
 

 

بيستطيع   :الطال 
 التعر ف على مفهوم ونشأة علوم القرآن. -
 ا.تعريف القرآن الكريم لغة واصطالحً  -
 إدراك مفهوم الوحي وعالقته بنزول القرآن. -
 ا""جملة ومنجمً  كريمالتعر ف على مراحل نزول القرآن ال -
 رضي  -ر وعهد عثمانوعهد أبي بك   فهم معنى جمع القرآن في عهد النبي -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

  
 
 
 
 
 
 
 آيات قرآني ة. 

 اهلل عنهما.
 المقارنة بين بعض اآليات المك ي ة والمدني ة. -
 استنتاج بعض معاني القرآن الكريم م ن خالل معرفة أسباب النزول. -
 فهم واستظهار اآليات الكريمة التالية: -

 ( م ن سورة األنعام.153-151اآليات )
 ( م ن سورة الفرقان.77-66اآليات )

 ( م ن سورة المؤمنون.11-1اآليات ) 
 ( م ن سورة النور.31-27اآليات )

 

 
 1اختيار 
 

 
 تفسير القرآن الكريم.  
  ِالحوار( )ن موضوعات القرآن الكريمم. 

 
 التفسير.ن خالل كتب ا وأنواعه م  فهم معنى التفسير لغة واصطالحً  -
 مدارسه. ره وبيان أهم  ر ف على نشأة علم التفسير وتطو  التع -
 الحوار". "تحليل بعض موضوعات القرآن الكريم -

 
5 

 
 2اختيار 

 
 وآيات قرآني ة علوم فهم وتحليل. 
 

 
، ومراحل تطو ره. -  التعر ف على معنى الرسم العثماني 
 االستماع والفهم ل  "سورة ق" -
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 وعلومها ةالسن ة النبوي ة الشريف . ت

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 

 

 

 

 

 
 .الحديث الشريف والقرآن الكريم 

 
 
 
 
 
 
  .أحاديث مختارة 

ب:  يستطيع الطال 
 فهم معنى الحديث لغة واصطالًحا. -
- .  المقارنة بين القرآن والحديث النبوي  والحديث القدسي 
يه الصالة عل -التوفيق بين األمر والنهي في تدوين الحديث في عهد الرسول -

 والسالم.
 استنتاج اهتمام العلماء في تدوين الحديث وعلومه)موط أ مالك والكتب الست ة(. -
 تحليل عالقة السن ة النبوي ة بالقرآن الكريم. -
 
 تحليل األحاديث اآلتية وحفظها: -

 " إن ما األعمال بالني ات"، " ُبن ي  اإلسالم على خمس"، " الدين النصيحة"،
 ي ا"، " يا غالم إن ي أعل مك كلمات"." م ن عادى لي ول 
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 1اختيار 
 

 
 .علوم الحديث وروايته 

 
 المقارنة بين علوم الحديث رواية ودراية )علم الجرح والتعديل، سند، متن(. -
التمييز بين تقسيمات العلماء للحديث م ن حيث عدد الرواة وم ن حيث حال  -

 الرواة.
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 لساعاتا  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 
 2اختيار 

 
 .دور الرواة في تدوين الحديث 

 
 إدراك أهم ي ة رواية الحديث في عهد الصحابة، وتدوينه رسميًّا في عهد التابعين. -
 التعر ف على كتب الحديث والسُّنَّة النبوي ة الشريفة. -

 
5 

 الفقه اإلسالمي   . ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مفهوم الفقه ومصادره. 

 األحكام التكليفي ة.  

 الطهارة.  
 
 العبادات. 

 

ب:  يستطيع الطال 
 توضيح مفهوم الفقه لغة واصطالًحا. -
- .  التعر ف على مصادر الفقه والتشريع اإلسالمي 
.  تحليل مفهوم الحكم الشرعي   -  التكليفي 
 إدراك أهم ي ة الطهارة كمقد مة للعبادات واالجتهاد في تطبيقها. -
 المقارنة بين الوضوء والتيم م والغسل.  -
 بعض أنواع الصالة) الفرض والسُّنَّة( ومنزلتها بين العبادات.التعر ف على  -
التعر ف على األموال ال تي تجب فيها الزكاة، نصابها ومقدارها، واستنتاج دورها  -

 في حل  مشاكل المجتمع) االقتصادي ة واالجتماعي ة والنفسي ة(.
 استنباط أحكام الصوم وفضله وفوائده الطب ي ة. -
 لحج  والعمرة.التعر ف على أعمال ا -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 
 2+  1اختيار 

 

 
 الخطبة والزواج.  
 مقاصد الشريعة. 

 
 فهم أحكام وآداب الخطبة والزواج. -
-  .  استنتاج مقاصد الشريعة اإلسالمي ة م ن خالل حكمة التشريع اإلسالمي 

 
5 

 الشريفة والتراجم السيرة النبوي ة . ج

  
 دراسة وأهداف. :نبوي ة الشريفةالسيرة ال 

 
 

ب:  يستطيع الطال 
 وأهم  مصادرها. وأهم ي ة دراستها، التعر ف على مفهوم السيرة النبوي ة، -
 األخبار عند أهل الكتاب. م ن خالل المبش رات و  استنتاج صدق رسالة محمد  -
 المقارنة بين مراحل الدعوة اإلسالمي ة وخصائصها. -
 الخلقي ة م ن خالل نزوله في خيمة أم معبد.  التعر ف على صفات النبي   -

ووصاياه فيها وانتقاله للرفيق  التعر ف على الساعات األخيرة في حياة الرسول 
 .األعلى، وموقف الصحابة م ن وفاته 
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 1اختيار 

 

 
 أحداث وغزوات. 

 

 
في بناء الكعبة، حصار الشعب،  تحليل األحداث اآلتية: اشتراك النبي   -

.   خطبة جعفر أمام النجاشي 

 
5 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


67 

 

 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 
 2اختيار 

 
 .رجال ونساء حول الرسول 

 
عام الوفود، غزوة  صلح الحديبي ةتحليل األحداث اآلتية: غزوة بني المصطلق،  -

 مؤتة.
نها: رفيدة  التعر ف على صحابة حول الرسول  - ، وبحث وتحليل شخصي ة م 

األسلمي ة، الخنساء، البراء بن مالك، معاذ بن جبل، أبو عبيدة بن الجراح، عب ادة 
 .الصامت، سلمان الفارسي  بن 

 
5 

 والتهذيبتزكية النفس  . ح

  
 األخالق. 
 
 
 
 
 األمانة والوفاء. 
 دور المسجد. 

ب:  يستطيع الطال 
 التعر ف على دور األخالق في بناء المجتمع السليم.  -
 إدراك أخالقي ات التعامل بين العالم والمعل م والمتعل م. -
 إدراك أن  اإلسالم هو دين التسامح والتراحم. -
نها ومجاهدة  - إدراك معنى أمراض القلوب مثل: الحسد، الكبر...، والتحذير م 

 النفس.
 إدراك أهم ي ة األمانة والوفاء بالعهود. -
 إدراك دور المسجد كمنارة تربوي ة. -
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 الساعات  التحصيالت المتوق عة المضامين 

 
 1اختيار 
 

 
   االجتماعي  -الترابط األسري. 

 

 
والد ين وصلة األرحام في الحفاظ على الترابط األسري  واالنتماء استنتاج آثار ب ر  ال -

.  االجتماعي 
 فهم حق  الجار على جاره. -

 
5 

 
 2اختيار 

 
 الحفاظ على البيئة. 
 

 
 استنتاج حرص اإلسالم في الحفاظ على البيئة. -
 

 
5 
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